INFORMACE K LETNÍMU PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU
OZNAČENÍ AKCE
Název akce:

PT | Superhrdinové

Organizátor:

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace

Termín:

12. – 16. 8. 2019

Místo:

SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Místek

Vážení rodiče.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zapsáním Vašich dětí na naše příměstské 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 starat, udělá vše
pro to, aby děti strávily krásnou část prázdnin v bezpečí a radosti.
Dovolujeme si Vám zde shrnout potřebné informace před táborem. V případě, že budete potřebovat jakékoliv další informace, zodpovědět
dotazy nebo nám předat náměty, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Personální obsazení:
•
Hlavní vedoucí: Bc. Tereza Sajdlová
•
Vedoucí: Irena Lorencová
Termíny a místo

•
•
•

Místo: SVČ Klíč FM, budova A, ulice Pionýrů 767, Místek | Hlídání: 6:30 - 8:00 hodin a 16:00 - 16:30 hodin
Začátek programu: Denně od 8:00 hodin. | Konec programu: Děti si můžete vyzvednout denně od 15:40 do 16:00 hodin.
Případné změny kvůli programu vám budou oznámeny den předem vedoucím.

Před nástupem na tábor:

•
•

Ujistěte se, že je dítě v pořádku, nejeví známky onemocnění, nemá úraz apod.

•

Zkontrolujte, má-li dítě vše potřebné dle SEZNAMU VĚCÍ POTŘEBNÝCH NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (je ke stažení na webu
www.klicfm.cz)

•
•

Doveďte dítě včas na tábor.

V případě, že má dítě během dne brát nějaké léky, vložte je do originální krabičky včetně příbalového letáku, označte je jménem
a příjmením dítěte a dávkováním.

Ráno vedoucím odevzdejte LÉKY A PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

Zdraví, zdravotní omezení:

•
•
•
•
•

Veškerá zdravotní omezení, problémy, léky apod. zkonzultujte první den ráno s hlavním vedoucím.
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.
V případě nemoci, úrazu apod. máme s sebou vybavenou lékárničku, v případě potřeby dítě odvezeno k nejbližšímu vhodnému lékaři.
Zakáže-li lékař účastníkovi tábora další účast na táboře, budete vyzváni, abyste jej na tábor již nevodili.

Stravování a pitný režim:

•
•

Strava je zajištěna 3 x denně: svačina, oběd, svačina.
Po celou dobu tábora mají děti k dispozici pití.

Věci, které byste rozhodně neměli zapomenout nabalit:

•

Budou-li děti potřebovat něco, co není uvedeno v seznamu, sdělí vám to vedoucí tábora předem.

Věci, které nedoporučujeme brát s sebou na tábor:

•
•
•
•

Hodinky, mobilní telefon.
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.

Mobilní telefony (tablety apod.):
Nevydrží-li Vaše dítě opravdu 8 hodin bez MT, prosím, poučte jej o jeho používání, a to především v souvislosti s pořizováním fotografií, videí,
záznamu zvuku apod. v souvislosti s ochranou soukromí osobnosti a možnosti kyberšikany.
Nejsme schopni převzít zodpovědnost za případné poškození přístroje, jeho ztrátu apod.
Na řízeném programu nesmějí děti MT používat, jsou povinni jej odložit.
Děkuji za pochopení.

Tereza Sajdlová, hlavní vedoucí tábora

