INFORMACE K LETNÍMU POBYTOVÉMU TÁBORU
OZNAČENÍ AKCE
Název akce:

LT | 12 úkolů pro Asterixe

Organizátor: Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace

Termín:

21. 7. 2019 – 31. 7. 2019

Místo:

Typ akce:

Letní pobytový tábor se všeobecným zaměřením, dřevěné chatky, zděná budova s toaletami a sprchami s teplou vodou.

RC Třemešek, Třemešek u Oskavy, okres Šumperk

Vážení rodiče.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním Vašich dětí na naše pobytové tábory. Velmi si vážíme toho, že jste si
zvolili právě Středisko volného času Klíč. Věřte, že náš profesionální tým pracovníků, kteří se budou o Vaše děti po celou dobu
pobytu starat, udělá vše pro to, aby děti strávily krásnou část prázdnin v bezpečí a radosti.
Dovolujeme si Vám zde shrnout potřebné informace před odjezdem. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace,
zodpovědět dotazy nebo nám předat náměty, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Personální obsazení:
•
Hlavní vedoucí: Lukáš Plánička
•
Vedoucí: Irena Lorencová, Karolína Tkáčová, Karolína Holešová, Lukáš Milek, Kristína Duchoňová
•
Zdravotník: Kamila Sikorová
•
Sraz a odjezd, návrat:
•
Místo srazu: Středisko volného času Klíč, před budovou A, ulice Pionýrů 767 v Místku.

•
•
•
•

Sraz účastníků: v neděli 21. 7. 2019 od 8:15 hodin
Odjezd: 9:00 hodin
Návrat: středa 31. 7. 2019
Místo, datum a čas návratu: před budovu A, 31. 7. 2019 okolo 13:00 hodin.

Den příjezdu na LT:
•
První jídlo, které děti dostanou, bude oběd.
Před odjezdem na tábor:

•
•

Vyplňte a podepište LIST ÚČASTNÍKA (je ke stažení na webu www.klicfm.cz).
List účastníka obsahuje i tabulku nazvanou léky. Má-li Vaše dítě brát během LT jakékoliv léky, vepište je do tabulky včetně
dávkování.

•
•
•

Označte léky jménem dítěte a vložte je do originální krabičky včetně příbalového letáku.

•
•

Doveďte dítě včas na místo srazu.

Sbalte děti dle SEZNAMU VĚCÍ POTŘEBNÝCH PRO POBYT (je ke stažení na webu www.klicfm.cz)
Máte-li obavu, že by Vašemu dítěti mohlo být na táboře smutno (mladší děti, které jedou na tábor poprvé apod.), napište a
odevzdejte pohled zdravotníkovi tábora v den odjezdu. Dítě tak dostane pohled nebo dopis hned druhý den tábora. (Takto
můžete připravit pohledů více a očíslovat jejich pořadí.)
U autobusu odevzdejte zdravotníkovi LIST ÚČASTNÍKA, LÉKY A PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Zdraví, zdravotní omezení:

•
•

Na tábor jede zdravotník.
Veškerá zdravotní omezení, problémy, léky apod. uveďte v LISTU ÚČASTNÍKA a před odjezdem u autobusu zkonzultujte
se zdravotníkem.

•
•
•
•
•

Děti nesmějí na táboře užívat žádné léky ani jiné přípravky (vitamíny apod.) samy (vyjma např. spreje na astma).
Dbejte na správnost a pravdivost veškerých uváděných problémů. Vyhneme se tak případnému nebezpečí.
Pro případ nemoci, úrazu apod. máme s sebou na táboře auto, abychom mohli zajistit odvoz dětí k lékaři.
Jako lékařskou službu využíváme ordinaci dětského lékaře na Morávce.
Zakáže-li lékař účastníkovi tábora další pobyt na táboře, budete kontaktováni a vyzváni, abyste zajistili odvoz dítěte
z tábora.

Ubytování:

•
•

Děti budou ubytovány v chatkách.
Za žádných okolností nelze ubytovat společně chlapce a dívky. Ani v případě, že jsou sourozenci.

Stravování a pitný režim:

•
•

Strava je zajištěna 5 x denně: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře.
Po celou dobu tábora mají děti k dispozici pití v libovolném množství.

Věci, které nedoporučujeme brát s sebou na tábor:

•

Hodinky, mobilní telefon (děti samy nesmějí zapojovat nabíječky, protože platná legislativa zakazuje dětem na táborech
manipulaci s elektrickými zařízeními).

•
•
•

Zbytečné cennosti, velké částky peněz.
Nedávejte dětem s sebou řetízky na krk, na ruku apod. z drahých kovů. Při hrách by mohlo dojít k jejich roztržení.
Děvčatům nedávejte visící náušnice. Zabráníte tak roztržení ucha při hře.

Program:

•
•
•
•

Táborový program je v letošním roce připraven na téma „12 úkolů pro Asterixe“.
Součástí programu jsou sportovní a soutěžní aktivity, klidové aktivity, výtvarné dílny, vycházky.

•

V průběhu tábora maximálně dbáme na bezpečnost dětí. Striktně dodržujeme veškerá nařízení, která stanovuje platná
legislativa. Některá nařízení pro bezpečný běh činností na táboře jsou ještě zpřísněna vnitřními směrnicemi SVČ Klíč FM
(např. koupání).

•

Program je nadále upravován s ohledem na počasí.

Celý program je přizpůsoben věku a fyzickým možnostem dětí.
Nad programem bdí zdravotník, který neustále hlídá jeho náročnost a aktuální fyzický a psychický stav dětí. Dle jejich
aktuálního stavu je program průběžně upravován.

Návštěvy rodičů, prarodičů apod.,

•

Návštěvy na táboře nedoporučujeme.

Dřívější odjezdy z tábora:

•
•

V případě, že si chcete dítě odvézt z tábora dříve, informujte o tomto s předstihem hlavní vedoucí.
Dítě Vám bude předáno oproti podepsanému dokumentu s uvedením data, kdy dítě odjíždí a v jakém zdravotním stavu je
dítě předáno rodičům.

Kontakty v době konání tábora:
RA Třemešek
Třemešek 30
788 01 Oskava – Třemešek
Okres Šumperk

Hlavní vedoucí: +420 728 855 086

Děkuji Vám.
S pozdravem a přáním pěkného dne Lukáš Plánička, hlavní vedoucí tábora.

