Informace pro rodiče a účastníky letního tábora Borač 2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás seznámit s LT Borač. Vzhledem k tomu, že se všichni nemohou zúčastnit
informativní schůzky, rádi bychom Vám poskytli následující důležité informace, abychom předešli
problémům, které se každý rok bohužel opakují.
V letošním roce pořádáme oba turnusy pod hlavičkou Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač.
Platba: Poplatek se provádí složenkou, vkladem nebo bezhotovostním převodem na účet. Termín
splatnosti je 25. 5. 2018, částka 3500 Kč. Nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol (přidělen
v emailu paní Brachovou). Na sraz přineste k nahlédnutí doklad o zaplacení (zejména Ti, kteří platili
až ke konci lhůty splatnosti nebo ještě později).
Číslo účtu je:
I. turnus i II. turnus:

2401074034/2010

(Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač)

Odjezd a doprava: Sraz účastníků je před vestibulem (popř. dle počasí uvnitř) vlakového nádraží
Brno – Královo Pole (konečná stanice tramvaje i trolejbusu). Kufry budou odvezeny automobilem,
děti pojedou, jako již tradičně, vlakem. Příjezd z tábora proběhne na stejné místo.
Sraz
I. turnus
NE 08. 07. 2018 v 11.00 hod.
II. turnus
NE 22. 07. 2018 v 10.00 hod.

Odvoz kufrů

Odjezd

Příjezd

11:30 hod.

12.06 hod.

SO 21. 07. 2018 v 10.53 hod.

10:30 hod.

11.06 hod.

SO 04. 08. 2018 v 10.53 hod.

_____

K odjezdu přineste: vyplněný list účastníka, průkazku zdravotní pojišťovny (ORIGINÁL!!!),
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, k nahlédnutí potvrzení o zaplacení. Bez těchto dokladů
nevezmeme dítě na tábor!
Informace o táboře: Jedná se o stanový tábor pro cca 40 dětí ve věku 7-15 let se stabilní kuchyní.
Ubytování je ve stanech s podsadami a podlážkami po dvou osobách. Jídlo se podává 3x denně +
2 svačiny (ovoce, výživa, jogurt, apod.). Jako jídelna nám slouží vojenský stan – hangár. V táboře je
dostatečný počet suchých latrín. V areálu není zavedena elektřina ani pitná voda. Voda je dle potřeby
dovážena z obce. Během tábora probíhá kompletní očista (sanitární dny) s mytím hlavy, koupáním
v teplé vodě, apod. Děti se však mohou kdykoliv dle potřeby vykoupat po dohodě s vedoucím.
Veškeré hygienické požadavky odpovídají platným předpisům – tábor je každoročně kontrolován a
nahlášen na Krajské hygienické stanici v Brně.
Vedení tábora: Tábor vedou zkušení vedoucí, kteří pracují s dětmi již řadu let. Vedoucí oddílů jsou
většinou studenti nebo absolventi VŠ či pracující. Chceme Vás seznámit alespoň s vedením tábora:
1. turnus:
Hlavní vedoucí :
Hospodář LT:
Zdravotník:
Program:

tábor pořádaný 63. PTO Phoenix
Roman Valenta
Roman Valenta
Mgr. Břínková Sochová Petra
Lucie a Jana Kolářovy, Robert Medek

2. turnus:
Hlavní vedoucí:
Hospodář LT:
Zdravotník:
Program:

Ing. Marek Kumprecht
Ing. Marek Kumprecht
Marek Pospíšil
Ing. Dana Kumprechtová

Zdravotní zabezpečení: Táborový zdravotník je buď lékař, nebo je vyškolen (akreditovaný kurz MZ
ČR) a má tudíž pro tuto práci odpovídající kvalifikaci i praxi na LT. V případě malých úrazů a
nevolností je možné ošetření přímo v táboře, s vážnějšími případy se obracíme na FDN v Brně,
Černopolní ulice, se kterou máme dobré zkušenosti. Je však nezbytné, aby dítě mělo s sebou průkazku
zdravotní pojišťovny (ORIGINÁL). Zároveň Vás žádáme, abyste důkladně vyplnili list účastníka. Je
to v zájmu Vašich dětí. Zejména nás nezapomeňte upozornit na případné alergie nebo postižení. Není
problém, aby se tábora zúčastnily i děti s určitým omezením, ale je třeba o něm včas vědět.
Dále je nutné, abyste nám napsali telefonní spojení na Vás nebo jiného zákonného zástupce, který
bude v průběhu tábora dostupný. V případě nečekaných problémů (nemoc, úraz, apod.) je nutné,
abychom Vás mohli ihned vyrozumět. V nutných případech bude na táboře v provozu mobilní telefon
(I. turnus – 720 114 501 – Valenta, II. turnus 602 611 230 – Kumprecht), kam můžete popř. i
zavolat. Není však příliš vhodné, abyste hovořili se svými dětmi – důvody Vám na požádání sdělíme.
Osobní věci: Děti si mohou vzít na tábor knížku, hudební nástroj, fotoaparát a různé hry. Nedávejte
jim cenné věci, u kterých hrozí ztráta nebo odcizení. Důrazně nedoporučujeme dětem nechávat na
táboře mobilní telefon. Používání telefonu v průběhu tábora narušuje program, děti jej často používají
mezi sebou zejména v nočních hodinách a není jej možno dobít. Za poškození soukromých věcí dětí
(např. cenností a elektroniky) nepřebíráme žádnou odpovědnost. Dále děti vybavte dle přiloženého
doporučeného seznamu.
Důležitá upozornění: Jelikož jde o tábor stanový, je nezbytně nutné, aby každé dítě mělo s sebou
teplý spacák, nafukovací matraci na spaní (z gumotextilu!, využívá se i při splavování řeky),
karimatku, deku a popř. igelit kvůli izolaci. Tábor je blízko řeky a v noci bývá často chladno. Dejte
dětem dvoje sportovní boty, aby si je mohly v případě promočení přezout. Při výběru batohu nic
nepodceňujte a řiďte se pokyny uvedenými v doporučeném seznamu věcí. Výšku kapesného
nepřehánějte – docela postačí 200,- Kč. Neručíme za ztrátu větších obnosů, ale v případě, že nás děti
požádají, peníze jim uložíme.
Každé dítě je během tábora pojištěné. Pojistka se vztahuje na ztrátu a poškození zavazadel během
cesty a na úrazové připojištění. Poškodí-li Vaše dítě úmyslně zařízení tábora nebo soukromý majetek,
je povinností rodičů škodu uhradit. Ten, kdo bude v průběhu tábora neustále porušovat kázeň, bude
z tábora vyloučen. O všech případných finančních nárocích rozhoduje hlavní vedoucí LT. Nárok na
vrácení adekvátní části finančních prostředků vzniká pouze v těchto případech:
a)
dítě před táborem onemocní nebo jej rodiče písemně odhlásí (dojde-li k odhlášení
z tohoto důvodu nejpozději do 24. 6. 2018 zavazujeme se vrátit celou částku),
b)
dítě musí odjet domů z naléhavých rodinných důvodů,
c)
dítě se na táboře zraní nebo onemocní nemocí, pro kterou nemůže zůstat na táboře,
d)
tábor je předčasně ukončen nezávisle na vůli provozovatele.
Pro tento rok je návratná částka za 1 kalendářní den neúčasti na letním táboře stanovena na 150 Kč.
Nárok na vrácení poplatku za účast na LT Borač nevzniká v těchto případech:
a)
dítě na tábor nenastoupí bez jakékoliv omluvy ze strany rodičů,
b)
dítě je z tábora vyloučeno pro opakované porušování táborového řádu,
c)
dítě si odvezou rodiče z tábora bez jakéhokoliv vážného důvodu.
V případech, kdy nevzniká nárok na vrácení celého poplatku, budou finanční prostředky použity
k úhradě již vzniklých výdajů.
Pošta a návštěvy: Pošta je každý pracovní den doručována přímo do tábora. Dopisy a pohledy odesílá
hospodář LT každý pracovní den z Tišnova. Neposílejte svým dětem balíky s potravinami, protože
tyto vzhledem k letním teplotám podléhají zkáze. Bylo by však vhodné, abyste svým dětem alespoň
napsali dopis nebo pohled. Návštěvy rodičů v táboře nedoporučujeme. Pokud chcete vědět, jak tábor
vypadá, přijeďte nám pomoci s jeho vybudováním v termínu 3. - 7. 7. 2018 (úterý až sobota).
Adresa tábora:

LETNÍ TÁBOR 7. PS Borač
Borač
592 61 pošta Doubravník

Budeme rádi, když se budete řídit našimi pokyny a věřte, že tím usnadníte pobyt na táboře nám a
zejména Vašim dětem.
Vedení tábora

