Informace pro rodiče dětí

1. Nástup a příjezd dětí do/z dětského tábora VAMAtremp rok 2022
I.
II.
II.
IV.
-

turnus
turnus
turnus
turnus

30.6. – 11.7
11.7. – 20.7.
20.7. – 31.7.
31.7. – 7.8.

příjezd dětí do tábora je individuální vždy mezi 17.00 – 19.00 hod.
přímo před areál tábora VAMAtremp - rybník Pilař u Nadějkova
GPS 49.5090650N,14.4948547E
Trasa: Příbram, Lety, Sepekov, Nadějkov ……… směr na Starcovu Lhotu, cca po
2,5 km odbočka vpravo do zákazu vjezdu

-

2.

odjezd dětí je autobusem z tábora na parkoviště –Kulturní dům Příbram
(proti gymnáziu) cca 11.-11.30 hod.

Ubytování
- dvojlůžkové stany
- čtyřlůžkové chatičky
Umístění v oddíle a ubytování dětí je na rozhodnutí vedení tábora. Záleží na věku,
zdravotním stavu a plánu organizace tábora. Snažíme se dát děti
spolu podle přání na přihlášce. Rodiče nemohou rozhodovat o umístění dítěte.

3. Táborový program
- je realizován formou celotáborové hry, součástí programu jsou také celodenní výlety poznáváme okolí tábora, využíváme turistické trasy, chodíme do volné přírody
- děti jsou po příjezdu do tábora seznámeny s celým areálem, poučeny o táborovém
režimu, řádu a táborovými pracovníky.
4. Návštěvy dětí na táboře jsou zakázány.
5. Děti mají s sebou roušky(respirátor), pro případ, že pojedou k lékaři, na zpáteční cestu
autobusem ….
Vše se bude odvíjet od epidemiologické situace v daném období prázdnin.
6. Upozorňujeme:
-

Dítě vybavte dle seznamu vybavení účastníka
Pokud bere léky nezapomeňte vyplnit lékový formulář (léky předat podepsané
v uzavřeném sáčku)
Při předání dítěte na táboře odevzdáte:
prohlášení zákonných zástupců + plná moc k ošetření dítěte
kopii – posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (posudek je platný 24 měsíců od data
vydání, pokud v souvislosti s nemocí (úrazem) nedošlo v průběhu této doby ke změně

-

-

zdravotní způsobilosti), posudek po ukončení tábora nevracíme
fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny, popřípadě lékový formulář
Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky, zvláště pak údajů týkajících se zdravotního
stavu a případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte
především své dítě.
Nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefony

7. Připomínáme:
Pokud u dítěte budou na táboře nalezeny vši, resp. hnidy bude bezodkladně posláno domů
k důkladnému přeléčení a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany
objednavatele pobytu.
Pokud se u účastníka tábora projeví příznaky koronaviru nebo nachlazení, počítejte prosím
s možností, že své dítě budete muset odvést domů.
8. Adresa tábora

Dětský tábor VAMAtremp
Rybník Pilař Nadějkov
398 53 Chyšky

Doporučujeme dětem napsat pohled nebo dopis již s předstihem. Je třeba psát hodně, klidně
každý den, bez ohledu na to, jak často píše dítě. Jedná se hlavně o malé děti, kterým se
stýská. Pohled nebo dopis si pak mohou přečíst několikrát a těšit se jimi.

9. Sledujte prosím průběžně aktuality na našich stránkách, kde budou případné změny
k táboru zveřejněny.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a na děti se již těšíme.

Informace: Marcela Jelínková, VAMAtremp, Okružní 202,261 01 Příbram VII, tel.:607529763
E-mail: vamatremp@volny.cz

Nutné dotazy během tábora vám zodpoví v čase od 13.00 – 14.00 hod. hlavní vedoucí.
Uvítáme raději zaslání SMS.
Kontakty na hlavní vedoucí v průběhu tábora jsou:
1.turnus

Václav Zeisek

721 205 351

2. turnus

Antonín Machač

602 744 828

3. turnus

Josef Burian

720 487 763

4.turnus

Martina Zeisková 606 856 019

