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Tábora se mohou zúčastnit žáci, kteří ve školním roce
předcházejícím táboru absolvovali 1. až 9. třídu ZŠ nebo
odpovídající ročník víceletého gymnázia.
Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity tábora,
zpravidla koncem března. Sledujte webové stránky.
O přijetí přihlášky a zařazení dítěte do tábora Vás zpětně
informujeme zasláním nástupního listu.
Odjezd je dne 29. 6. 2019 v 9:00 z Polské ulice 1, Praha 2
(od Sokola Královské Vinohrady). Prosíme Vás však, abyste
byli na místě již o 20 minut dříve. Při odjezdu odevzdá dítě
nebo zákonný zástupce „Potvrzení o bezinfekčnosti“ (je
součástí nástupního listu a musí být max. 1 den staré),
očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny (nejlépe kopie).
Příjezd je dne 13. 7. 2019 v cca 13:30-14:00 do Polské ulice
1, Praha 2 (Sokol Královské Vinohrady).
Tábor je umístěn v Ledči nad Sázavou – Podhájí (bývalý areál
tábora TJ Bohemians), u řeky uprostřed lesů, ve Foglarově
Sluneční zátoce.
Malé děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových pokojích
v objektu, větší ve stanech po dvou.
Stravování je zajištěno 6x denně.
Cena: 5 600,-Kč
Sleva pro děti, které s námi na táboře byly již minimálně 2x
činí 100,- Kč
Přihlášku zašlete na adresu: AZ HUJER, z.s., ZŠ Kladská 1,
Praha 2, 120 00 nebo na email info@taborvledci.cz
Léky, které dítě užívá, předejte zdravotníkovi. Stejně tak je
nutné upozornit oddílového vedoucího na případné zdravotní
komplikace dítěte a sdělit mu, kdy a jak má dítě léky užívat.
Přejete-li si, aby mělo dítě léky u sebe a užívalo je samo,
informujte o tom zdravotníka! Zvažte, prosím, účast
nestabilizovaných alergiků, protože v případě nutnosti trvá
cesta na polikliniku 10-15 min. V zájmu všech je, aby se
zdravotník (vedoucí) tábora dozvěděli ihned při odjezdu dítěte
na tábor o jeho závažnějších onemocněních. Opakovaně se
nám stává, že chronické onemocnění se projeví až v průběhu
tábora, a proto nám, prosím, pomozte případným potížím
předejít.
Zavazadla dětí označte visačkami se jménem a adresou
a zvláště do zavazadel malých dětí vložte seznam věcí. Dětem
jednotlivé kusy oblečení označte, neboť každý rok zůstanou na
táboře věci, ke kterým se nikdo nehlásí. V táboře bohužel není
možno prát dětem prádlo hromadně.
Po nástupu do tábora si mohou děti uložit peníze u svého
vedoucího, který je uschová a dětem vydává dle jejich potřeby.
Na základě našich zkušeností doporučujeme dětem kapesné
ve výši 200,- až 300,- Kč. Jestliže si dítě peníze ponechá,
neručíme za ně v případě jejich ztráty.
Prosíme všechny rodiče a příbuzné, aby hlavně malým dětem
na tábor co nejvíce psali, zejména v případě nepříznivého
počasí, a nečekali s dalším dopisem až na odpověď dětí.
Dětem můžete poslat dopis nebo pozdrav i e-mailem na
adresu info@taborvledci.cz - rádi jej dětem předáme.
Neposílejte však prosím žádné přílohy (obrázky apod.).
Z technických důvodů není možné, aby Vám děti e-mailem
odpovídaly – jsme tábor sportovní, nikoli počítačový. Internet
používáme zejména pro aktuální informování rodičů o dění na
táboře.
Pobízejte děti k tomu, aby Vám psaly o pobytu, o tom co dělají,
jak se mají. Dítě často zapomene napsat domů z důvodu
zaujetí programem tábora. Chcete-li se zeptat na to, jak se
Vaše dítě má nebo máte-li obavu, že něco není v pořádku,
neváhejte zavolat hlavnímu nebo oddílovému vedoucímu.

Pravidla stanovující používání mobilních telefonů
Účastníci tábora dodržují zákaz používání mobilních telefonů
v průběhu denního programu. Pokud má účastník tábora mobilní
telefon s sebou na táboře, je povinen ho odevzdat svému oddílovému
vedoucímu. Dětem bude umožněno používat telefon v době poledního
klidu (13:30 – 14:30) a osobního volna (19:30 – 21:00) a poté budou
povinny přístroj opět vrátit svému vedoucímu do úschovy.

Prosíme Vás, abyste pečlivě promysleli, zda dáte dítěti na
letní dětský tábor mobilní telefon či jiné cenné věci – rizika
spojená s tímto rozhodnutím rozhodně nejsou malá
(krádež, poškození, ztráta, špatná manipulace…).
Zapsaný spolek AZ HUJER nenese žádnou odpovědnost za
výše uvedená rizika.

Pravidla pro účastníky
Letního sportovního tábora LEDEČ 2019
Rodiče (zákonní zástupci) dítěte souhlasí s tím, že převezmou dítě
v době trvání tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího
v těchto případech:
 zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné
v prostorách tábora,
 bude-li zjištěno, že dítě trpí chronickým onemocněním, které
vyžaduje nadměrnou péči,
 bude-li pro zajištění bezpečnosti dítěte nutný individuální
program z důvodu jeho fyzické nebo psychické poruchy,
 dítě bude přechovávat nebo požívat návykové látky (alkohol,
cigarety, drogy),
 dítě svévolně opustí tábor,
 dítě se bude zdržovat po večerce v jiných než jemu
přidělených ubytovacích prostorách,
 dítě bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné
ostatním dětem,
 bude-li dítěti prokázána krádež,
 bude-li dítě projevovat jakoukoliv fyzickou sexuální náklonnost
nebo bude fyzicky či verbálně sexuálně obtěžovat ostatní
účastníky tábora. Všechny aktivity podobného charakteru
u táborových dětí neakceptujeme.
Rodiče (zákonní zástupci) se zavazují odstranit škody nebo uhradit
odstranění škod, které dítě způsobí úmyslně.
Dále rodiče (zákonní zástupci) souhlasí s následujícími skutečnostmi:
 Jejich syn / dcera se může koupat ve vodních tocích (řekách,
jezerech, zatopených lomech), bazénu apod. za přítomnosti
a dohledu odpovědného vedoucího, který přihlíží na plavecké
schopnosti dítěte. Neplavci se koupají pouze s plovací vestou
nebo jiným pomocným prostředkem.
 Na webových stránkách zapsaného spolku AZ Hujer
(www.taborvledci.cz) může být uveřejněno jméno a příjmení
jejich syna / dcery. Jedná se zejména o seznamy družstev,
výsledky soutěží nebo sportovních utkání.
 Na stránky taborvledci.cz, http://taborvledci.rajce.idnes.cz/,
youtube.com/taborvledci mohou být ukládány obrazové,
zvukové a audiovizuální záznamy jejich syna / dcery
zobrazující činnost z průběhu tábora. Fotografie a videa zvyšují
informovanost rodičů o činnosti jejich dětí.
 Jejich syn/dcera může být v případě potřeby vezen/vezena
v automobilu řízený zdravotníkem nebo vedoucím (např.: na
kontrolu k lékaři).
 Souhlasí se zpracováním minimálních nutných osobních údajů
syna / dcery a zákonného zástupce uvedeného v přihlášce za
účelem pojištění, účetnictví a případné poskytnutí zdravotní
péče ve zdravotních zařízeních, dle znění zákona o nařízení
(EU) 2016/679 (GDPR).

Platba



Pokyny k platbě zasíláme spolu s nástupním listem.
Platbu proveďte nejpozději do 15. května 2019.

Stornovací podmínky



do 23. června 2019 - bez stornovacího poplatku
od 24. června 2019 - vrácení stravného

Návštěvy na táboře
Prosíme Vás, abyste zvážili nutnost případných návštěv
dětí a navštívili je jen v naléhavých případech. Návštěvy
rodičů nejsou vhodné zejména ze zdravotních důvodů.
Také stesk těch menších nenavštívených dětí se pak
často obtížně zvládá.

Adresa pro zasílání přihlášek:
AZ HUJER, z.s.
ZŠ Kladská 1, 120 00 Praha 2
mobil: 604 365 919
(Vojtěch Mirovský – hlavní vedoucí)
e-mail: info@taborvledci.cz
www.taborvledci.cz

