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Vážení rodiče,
Příměstský tábor, na který jste Vaše dítě přihlásili je zaměřený na všeobecnou
pohybovou průpravu dětí. Budeme se zabývat různými pohybovými aktivitami
a zabrousíme do základů vícero sportů. Budeme hrát každý den hry, soutěžit a
zabývat se výtvarnými činnostmi. O Vaše dítě se budou starat milí, kamarádští
a fundovaní lektoři, kteří udělají maximum, aby odcházelo z tábora nadšené.
Příměstský tábor bude mít základnu v budově ZŠ Plhov, využívat budeme
blízko přístupná veřejná nebo školní sportoviště.
Každé ráno prosíme, zda by bylo možné děti přivést mezi 7:00 a 8:00. Od 8:00
bude vždy začínat společný program. Konec celého dne bude v 15:00 až
16:00. Pokud si budete děti chtít vyzvedávat dříve, prosíme, abyste nám to
sdělili ráno, protože ne vždy budeme v rámci našeho programu přímo
v prostorách školy. Každý den mají děti zajištěné 2 svačiny a teplý
oběd. Rodiče či prarodiče, pokud budou chtít, mohou upéct dětem něco
dobrého a přinést jim to jako přilepšení ke svačině. AVŠAK VŠECHNY
PROSÍME, POKUD BUDETE CHTÍT NĚCO PŘINÉST, PROSÍM OZNAMTE
NÁM TO MINIMÁLNĚ DVA DNY DOPŘEDU A NA KTERÝ DEN, aby se nám
toho nesešlo více na jeden den.

Rámcová náplň dne Příměstského tábora
7:00 - 8:00

Příchody dětí na tábor, program

8:00 - 9:30

Dopolední program, hry

9:30 - 9:45

Svačina

9:45 - 10:50

Dopolední program

10:50 - 11:30

Oběd

11:30 - 13:00

Polední klid

13:00 - 14:00

Odpolední program

14:00 - 14:15

Svačina

14:15 - 16:00

Odchody dětí z tábora, program

*uvedené časy jsou orientační
Následující dokumenty je třeba vždy první den tábora předat instruktorům:
(jsou ke stažení na webu ve formulářích pro daný příměstský tábor)
Příloha číslo 1 – způsobilost (všichni).
Je třeba, abyste nám potvrdili, že dítě je zdravé a způsobilé k absolvování celého
tábora
Příloha číslo 2 – osoby-oprávněné-k-vyzvednutí (jen ti, kterých se to týká)
Tento dokument je třeba, aby vyplnil zákonný zástupce a upozornil nás na to, kdy si
bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce.
Příloha číslo 3 – odchod samostatně (jen ti, kterých se to týká)
Tento dokument je třeba, aby vyplnil zákonný zástupce a upozornil nás na to, že dítě
bude přicházet nebo odcházet samostatně.
Příloha číslo 4 – souhlas zákonných zástupců (všichni)
Příloha číslo 5 - Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (všichni)
Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován z operačního programu MPSV, je
třeba ještě vyplnit a přinést první den následující dokumenty:

6) Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě vyplněnou a podepsanou oběma
zákonnými zástupci (všichni).
7) Monitorovací list vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem – každý rodič
zvlášť jeden formulář – podpořenou osobou je vždy rodič, na str.č.3 vyplnit
kolonky 2xpodpis bez datumu(všichni).
8) Potvrzení o vazbě na trh práce od obou zákonných zástupců, každý prosím
vyplní a přinese potvrzený jen ten formulář, který se ho týká – jsou tyto
možnosti:
– potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele
– potvrzení OSSZ o evidenci OSVČ
– potvrzení od Úřadu práce o evidenci
– potvrzení o rekvalifikačním kurzu případně o studiu
Důležité:
• v případě přihlášených dvou a více dětí přílohy č. 1 až 6 pro každé dítě zvlášť, přílohy

č.7 a 8 stačí jednou.
• v případě přihlášených více týdenních turnusů platí všechny dokumenty na všechny

turnusy

Níže je seznam věcí, které sebou dítě bude potřebovat (věci je třeba
přinést v pondělí a po celý týden v šatně ponechat):
-

Ručník
Sportovní oblečení, sportovní obuv – uzavřená bota (do tělocvičny i ven)
Vycházkovou obuv
Bačkory
Náhradní oblečení
Pokrývku hlavy proti slunci (kšiltovka, šátek)
Pláštěnka /NIKOLI DEŠTNÍK/
Bílé tričko bez jakéhokoli potisku na tvorbu originálního táborového
trička
Lahev na pití
Batoh
Léky s přesným popisem dávkování v případě, že je to třeba

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Vaše přihlášení dětí bylo závazné. V případě, že dítě bude odhlášeno
z tábora po 1.6., nebo nenastoupí tak se hradí storno poplatek ve výši
50% ze zaplacené částky(výjimkou je potvrzení lékaře o nemoci dítěte).
Vedoucím tábora je Michal Šedivý, tel. 773 166 995 (provozní záležitost)
Manažer Ing. Petr Vítek, tel. 608 200 631, bavimesesportem@seznam.cz
(legislativa, finance)
Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že budou Vaše děti spokojené.

