POKYNY PRO ÚČASTNÍKA LETNÍHO TÁBORA BLANÍK 2021
ODJEZD NA TÁBOR
Odkud: autobusové nádraží Praha-ROZTYLY: čas odjezdu bude upřesněn
Odkud: Vlašim (sjezd D1 Veselka - Psáře): čas odjezdu bude upřesněn
Příjezd vlastní dopravou: čas příjezdu bude upřesněn

PŘÍJEZD Z TÁBORA
.

Kam: autobusové nádraží Praha-ROZTYLY: čas příjezdu bude upřesněn
Kam: Vlašim (sjezd D1 Veselka - Psáře): čas příjezdu bude upřesněn
Odjezd vlastní dopravou: čas odjezdu bude upřesněn

ADRESA POBYTU: Rekreační středisko Valcha
(jméno a příjmení dítěte)
Počátky 336
394 64 Počátky (okres Pelhřimov)

Kontaktní osoby:
Mgr. Tomáš Pospíšil: 731 188 080
Hanka Augustová: 773 798 703
webové stránky tábora: www.taborblanik.cz

V dopoledních hodinách se děti věnují aktivitám dle typu zaměření tábora, odpoledne mají všichni společný táborový program plný her a
zábavných činností v rámci celotáborové hry. Ubytování je ve zděné budově s 3-5 lůžkovými pokoji nebo v dřevěných chatkách se šesti
lůžky. Přímo v budově mají děti k dispozici sociální zařízení s teplou vodou. Chatky mají vlastní sociální zařízení ve zděných, nově
zrekonstruovaných buňkách. Stravování probíhá v hlavní budově 5 x denně (strava je zahájena v den příjezdu večeří, poslední den končí
obědem). Zajišťujeme také pitný režim po celý den – v jídelně čaj a šťáva. Doporučujeme vybavit malé děti 0,5l podepsanou lahví na pití.
Táborníci mohou využívat klubovny, hřiště, v areálu je rybník s možností vyjížděk na lodičkách a šlapadle, nedaleko je druhý rybník
s přírodní pláží.
Oblečení a osobní potřeby - týká se všech oddílů. Seznam věcí: nepromokavá bunda s kapucí, pláštěnka, mikina, tepláky, kalhoty/sukně,
dvoje sportovní boty, (malé děti holínky), 6x tričko, triko s dlouhým rukávem, 2x šortky, spodní prádlo, plavky, ponožky, kapesníky, čepice,
2 ručníky (1 tmavý ručník k vodě), mycí potřeby, krém na opalování, repelent proti hmyzu, pyžamo, přezůvky, baterku. Důrazně
doporučujeme dávat dětem na tábor starší oblečení, které se může ušpinit, roztrhnout či jinak poničit. Dále doporučujeme dětem přibalit
knížku, stolní hru nebo omalovánky na polední klid. Pro typ tábora NEJMENŠÍ přibalte kruh nebo křidélka. Pro KREATIVNÍ tmavé
bavlněné tričko na pomalování a penál. Pro TANEČNÍ sálovou obuv. Zájemci o stolní tenis by si měli vzít vlastní pálku. Prosíme rodiče, aby
malým dětem (do 8 let) označili oblečení nějakou značkou (zejména pak drobné věci, jako jsou ponožky, spodní prádlo, čepice atd.) Je také
dobré nalepit na baterku a repelenty jmenovku. Na vnitřní stranu kufru doporučujeme nalepit celkový seznam věcí.
Nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny – nedávejte originál, stačí kopie. Můžete dát dítěti i kopii očkovacího průkazu. Na tábor
nejsou vhodné cenné předměty, nadměrné kapesné, drahé hračky, luxusní oblečení, mobily atd. Každý táborník vybavený těmito předměty
nese sám riziko poškození a ztráty! Před táborem UMYJTE DÍTĚTI HLAVU přípravkem proti vším. Vzhledem k častému výskytu vší
ve školách, bude zdravotnice první den pobytu provádět preventivní prohlídku.
KAPESNÉ: Kapesné na osobní útratu dle úvahy a možností rodičů. Naše doporučená částka je 300,- Kč. Starší děti mohou mít i více.
Malým dětem dejte peníze do obálky a popište jménem a částkou, obálku odevzdejte s ostatními dokumenty u autobusu.
Rodiče, kteří i přes naše doporučení, dají svým dětem mobil upozorňujeme, že děti nesmějí mít telefony po dobu táborové a sportovní
činnosti u sebe, aby tím nenarušovaly program. Osobní volno dětí: 13 – 14:30 hod. a 18.30 – 19.00 hod.
Tábor pro nejmenší
Program pro nejmenší je velmi pečlivě připravený se spoustou her a soutěží, malování v přírodě, stavění lesních domečků
a vyrábění. Program je doplněn i sportovními aktivitami, hrami v přírodě, procházkami, koupáním atd. Děti si mohou také přinést
z domova potřeby na malování - pastelky, fixy, blok. Doporučujeme si vzít s sebou dětskou knížku s oblíbenou hračkou. Před spaním čteme
dětem na dobrou noc. Tábor je doplněn nenáročnou táborovou hrou, koupáním a výlety. Aktuální informace k táborovému dění, fotky, videa
atd. budeme dle možností zveřejňovat na facebooku Tábor Blaník. Volací hodiny přímo oddílové vedoucí budou v čase od 8.00 – 9.00
hod. ráno. Volejte jen v nutných případech. Pokud by se něco dělo, zavoláme my. Telefony na vedoucí a zdravotnici budou po začátku
tábora rozeslány emailem. Návštěvy u malých dětí nedoporučujeme a povolujeme je jen po předběžné telefonické dohodě.
Tábor sportovní
Přijímáme dva až tři oddíly, každá skupina má svého instruktora, který dětem zajišťuje oddílovou činnost v dopoledních hodinách sportovní hry, jako např. softbal, florbal, fotbal apod. Během tábora se vyhlašují sportovní turnaje v ping-pongu, volejbalu, přehazované atd.
V odpoledních hodinách se děti zúčastňují táborové hry a soutěží, podle počasí a zájmů využívají sportoviště a koupaliště včetně lodí.
Během pobytu organizujeme jeden celodenní výlet autobusem, noční bojovky a hry, diskotéky, táborové ohně atd.

Tábor taneční
Přijímáme jednu až dvě skupiny převážně děvčat (není podmínkou), která jsou pohybově nadaná se zálibou v tanci. V dopoledních hodinách
budou probíhat taneční tréninky se zaměřením na hip-hop, streetdance, diskodance, popřípadě může být doplněn výukou společenských
tanců, dle zájmu dětí. Účastníci si během tábora nacvičí taneční sestavu, kterou předvedou při závěrečném večeru všem táborníkům. Taneční
oddíly se zúčastňují v odpoledních hodinách táborové hry a společných výletů. Videa tanečních sestav budou zveřejněna na našem
facebooku.
Tábor kreativní
Tábor je určen pro děti, které rády kreslí a mají estetické cítění. Děti malují v dopoledních hodinách v přírodě nebo klubovně. Budou se také
učit vyrábět dárky, různé kostýmy a masky. Děti si budou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky dle jejich zájmu a vyrobit si své vlastní
originální tričko. Přestože se jedná o tábor specializovaný, nebudou chybět výlety, koupání, sportovní soutěže a táborová hra. Svá dílka si
děti vezmou domů.
Tábor dramatický
Tábor je určen pro děti, které se rády předvádí a nemají strach vystupovat před lidmi. Děti budou v dopoledních hodinách nacvičovat
divadelní představení a k tomu vytvářet různými výtvarnými technikami divadelní rekvizity, kulisy a doplňky pro závěrečné divadelní
vystoupení. Budou se také učit vyrábět různé kostýmy a masky. Závěrečného vystoupení se účastní všichni členové oddílu a každý bude mít
minimálně jednu roli. Instruktor/ka může připravit i soutěž o nejlepší herecký výkon. Přestože se jedná o tábor specializovaný, nebudou
chybět výlety, koupání, sportovní soutěže a celotáborová hra.
Tábor klasický
Tento oddíl je pro děti a mládež, která by chtěla zažít kombinaci všech aktivit. V dopoledním programu se bude sportovat, ale i malovat.
Budou se vázat uzly i posílat morseovka. Oddíl bude plnit úkoly v celotáborové hře. Jedná s o oddíl, když nevíte, nebo chcete všechny
aktivity.
STORNO PODMÍNKY - při zrušení z osobních, zdravotních a jiných důvodů
1) Při zrušení tábora déle než 35 dní před nástupem je storno poplatek 1000,- Kč,
2) při zrušení tábora od 35. dne až 8. dne před odjezdem účtujeme 50 % z ceny,
3) při zrušení tábora v době kratší 7 dní účtujeme 70 % z ceny,
4) při odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů vracíme 135,- Kč / den za stravu – vratky vyřizujeme v září.
Storno tábora a žádost o vratku je nutné vždy zaslat písemnou formou (mailem, poštou).
Pokud budou tábory zrušeny v důsledku vládních nařízení, budeme vracet peníze bez storno poplatků.
U AUTOBUSU ODEVZDEJTE:
1) Vyplněné Čestné prohlášení o zdravotním stavu, které Vám zasíláme
v příloze a nejlépe kopii potvrzení vyjádření dětského lékaře. Pokud lékař již
podobné potvrzení vystavil, stačí nám kopie tohoto potvrzení (datum vystavení
nesmí být starší dvou let). Originál si nechte u sebe pro další tábory, školy
v přírodě, soustředění atd.
2) Pokud dítě bere léky, odevzdejte je u autobusu zdravotnici nebo hlavnímu
vedoucímu. Každou krabičku označte jménem a dávkováním.
3) Kapesné, peníze na výlety, fotografa a trička v jedné obálce, popsané
jménem a částkami.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
1) Všechny děti musí respektovat pokyny vedoucích a dodržovat základní
táborový řád. V případě většího poškození inventáře hradí škodu za dítě rodiče
nebo pojišťovna, pokud je dítě pojištěné proti zaviněné škodě.
2) Provozovatel si vyhrazuje právo v případě opakované nekázně, kdy dítě trvale
narušuje kolektiv a ohrožuje své zdraví a zdraví ostatních, vyloučit jej z tábora.
3) Pojištění proti zaviněné škodě sjednává pojišťovna pouze s rodiči dětí (vhodné pro vysoce aktivní jedince). Většinou lze u náhrad škod
použít i běžné pojištění domácnosti.
Ostatní informace Vám rádi zodpovíme na našich telefonech. Vaši platbu ověříme dle variabilního symbolu, nemusíte nám zasílat doklady
o zaplacení. Potvrzení o zaplacení tábora standardně nezasíláme, pokud by platba nepřišla do data splatnosti, upomeneme Vás. Nemůžete-li
uhradit celou částku v daném termínu, můžete si částku rozložit na více položek, platby však zasílejte pod jedním variabilním symbolem,
který je uveden na formuláři Potvrzení o přijetí dítěte na tábor.
Na všechny malé i velké kamarády se velmi těšíme.
Mgr. Tomáš Pospíšil – Tábor Blaník 2021
Tel.: 731 188 080

