Informace pro rodiče a děti
1. Nástup a příjezd dětí do/z dětského tábora Nadějkov
I. turnus:

30.6. až 11.7. 2020

II. turnus:

11.7. až 20.7. 2020

III. turnus:

20.7. až 31.7. 2020

IV. turnus:

31.7. až 7.8. 2020



parkoviště – Kulturní dům Příbram (proti gymnáziu)

Odjezd:

I.turnus
II., III., IV. turnus

Příjezd:

v 16:00 hod.
v 8:30 hod.
cca 11:30 hod.

2. 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 dětí.

3. Táborový program


je realizován formou celotáborové hry, s ohledem na věk se účastníci formou služebních
oddílů podílí na zajištění chodu tábora, součástí programu jsou také celodenní výlety

4. Návštěvy dětí na táboře
Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Zejména menším dětem se první dny na táboře stýská.
Brzy se ale zapojí do jeho dění a stesk je přejde. Návštěva je může opět rozlítostnit.
Prosíme o zvážení návštěvy dítěte, vzhledem k ostatním dětem, kterým na tábor návštěva
přijet nemůže. Jestliže přesto chcete navštívit vaše dítě, táborový program a harmonogram
nebude návštěvě přizpůsoben! Po příjezdu vás žádáme, abyste nevstupovali z hygienických
důvodů do tábora (děti před odjezdem odevzdávají potvrzení o bezinfekčnosti). Oddílový
vedoucí vám dítě přivede.

5. Upozorňujeme



dítě vybavte dle seznamu vybavení účastníka
při předání dítěte u autobusu předáte „Prohlášení zákonných zástupců“ a kopii „Vyjádření
lékaře“ (může být vystaven též na jiném formuláři), posudek po táboře z organizačních
důvodů nevracíme
kopie očkovacího průkazu a kopii kartičky zdravotní pojišťovny



nedávejte dětem na cestu velké množství jídla








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

6. Adresa tábora

Dětský tábor VAMA tremp
Rybník Pilař Nadějkov
398 53 Chyšky

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Veškeré informace:
Marcela Jelínková, VAMA tremp, Okružní 202, 261 01 Příbram VII, tel.: 607 529 763
Václav Zeisek, Jince 13, tel.: 721 205 351
E-mail: vamatremp@volny.cz

