YMCA BRNO, KLUB RAKVICE

Letní dětský tábor 2014

Ztraceni ve vesmíru
Termín:

9. - 23. srpna 2014

Vážení rodiče, milé děti,
v letošním roce jsme pro vás již 20. ročník letního dětského tábora, který se uskuteční v areálu Kláskova
mlýna v Polici u Jemnice, okres Třebíč.
Tábor se nachází v krásném lesnatém a čistém údolí říčky Želetavky asi 2 km od obce Police.
Areál tábora je tvořen zděnou budovou bývalého mlýna, pěti velkými chatami, ubytování v chatkách pro
4 osoby, bazénem s vlastní úpravnou vody, sportovní hřiště pro různé hry a klubovny. Sociální zařízení,
umývárny, WC a sprchy s teplou vodou jsou standardního typu. Celý areál je elektrifikován a v noci osvětlen.
Stravování je zajištěno 5x denně ve zděné budově s jídelnou.
S pořádáním táborů máme bohaté zkušenosti, všichni vedoucí oddílů mají praxi a jsou schopni se o děti dobře
postarat.

TERMÍN: 9. - 23. srpna 2014
Tábor je určen pro děti ve věku 7 - 15 let (po dokončené 1. třídě - ukončená 9. třída ZŠ,
studenti víceletých gymnázií do 16 let)

KOSTÝMY:

program letošního tábora je připravován na téma „Ztraceni ve vesmíru“.
Prosíme Vás, pomozte dětem připravit si kostým na uvedené téma.

UBYTOVÁNÍ:

děti budou ubytovány v chatkách pro 4 osoby – celý areál je elektrifikován,
v noci osvětlen. Sociální zařízení (toalety, umývadla, sprchy) - v hlavní budově.

STRAVOVÁNÍ: prvním jídlem na táboře je večeře, strava je zajištěna 5x denně, nápoje jsou
k dispozici po celý den

ZDRAVOTNICKÉ POKYNY:
při nástupu do tábora je nutno odevzdat vyplněný Nástupní list s nalepenou kopií kartičky zdravotní
pojišťovny. Dětem nezapomeňte dát dostatečné množství léků, pokud je pravidelně užívá a předejte je při
nástupu řádně uzavřené a označené jménem dítěte s rozpisem.
Po celou dobu konání tábora je zde přítomna praktická lékařka spolu se zdravotním personálem.
V případě zdravotních problémů Vašeho dítěte Vás budeme ihned telefonicky informovat.
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DOPRAVA:

a) zajištěna autobusy dle níže uvedeného rozpisu.
b) vlastní doprava na tábor je možná v den nástupu do 14.00 hodin.
Případnou změnu nástupu nutno domluvit s paní Smutnou na tel. 604 510 486.
Před odjezdem dejte dětem, kterým bývá při cestě autobusem nevolno léky a vybavte je i léky na zpáteční
cestu. Dejte jim také igelitový sáček pro případ nevolnosti.
V případě, že nastane změna odjezdu vyznačeného na přihlášce, oznamte tuto změnu paní Smutné.
Na místo odjezdu se dostavte nejméně 15 minut před plánovaným odjezdem.
Místo odjezdu
Břeclav
Rakvice
Zaječí
Vel.Pavlovice
Hustopeče
Brno
Mikulov

Stanoviště
parkoviště - za domem kultury
autobusová zastávka u kostela
autobus. zastávka u obchodu Jednota
autobusové nádraží
Parkoviště BORS - Bratislavská ulice
parkoviště autobusů - u IKEA (Tesco)
parkoviště u Lidlu

Odjezd - sobota
9.8.2014

Příjezd - sobota
23.8.2014

10,45 hodin
11,00 hodin
11,00 hodin
10,45 hodin
11,00 hodin
12,00 - 12,15 hodin
11,15 - 11,30 hodin

14,30 - 15,00 hod.
14,15 - 14,30 hod.
14,30 - 14,45 hod.
14,45 - 15,00 hod.
14,30 - 14,45 hod.
13,45 - 14,00 hod.
13,45 - 14,00 hod.

POPLATKY A STORNO POPLATKY:
−
−
−
−

1 000 Kč - storno poplatek i v případě nemoci – lékařské potvrzení nutno doložit
1 500 Kč - do 31. 7. 2014 zrušení účasti na táboře
1 900 Kč - (50% ceny) - zrušení účasti po 31. 7. 2014
v případě onemocnění dítěte na táboře a odjezdu domů se vrací stravné 60 Kč/den.

Při hrubém porušení táborového řádu (např. užívání nebo držení zakázaných látek – alkohol, cigarety,
drogy) bude pobyt dítěte na tábor ukončen. V tomto případě se storno poplatek nevrací, rodiče jsou
povinni si pro dítě přijet na vlastní náklady.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
1) NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE JSOU ZAKÁZÁNY, proto Vás prosíme, nejezděte na tábor a nerušte připravený
program.
2) POSÍLÁNÍ BALÍKŮ - posílejte pouze takové potraviny, které nepodléhají rychlé zkáze a nekazí se v horku. Při
předávání balíků dětem bude přítomna táborová lékařka a oddílový vedoucí. Nevhodné a zkažené potraviny
budou likvidovány!
Svým podpisem dáváte souhlas s výše uvedenými podmínkami a berete na vědomí zákaz návštěv.

Doručovací adresa na tábor:
Jméno a příjmení dítěte
Kláskův mlýn
675 34 Police u Jemnice

V případě dalších dotazů a připomínek nás kontaktujte:
YMCA BRNO, KLUB RAKVICE
Svislá 802, 691 03 Rakvice
www. ymca-rakvice.cz
e-mail: zsmutna@seznam.cz, tel.: 604 510 486
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