Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE - II. turnus Klokočůvek
(pobytový tábor)

INFORMACE
Tento dokument je přílohou Závazných informací k pobytovým táborům 2017.
Pořadatel
tábora:

Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava (dále jen SVČ)
14. 7. 2018 - 28. 7. 2018 (sobota - sobota, 15 dní)
Odjezd v 9:30 hod. od SVČ Ostrava, sraz účastníků v 9:00 hod. ve vstupní hale střediska

Termín
konání:

V den odjezdu při převzetí dítěte: odevzdání prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, případné
předání léků včetně tiskopisu jejich dávkování zdravotníkovi, kontrola a odevzdání průkazu ZP
Příjezd cca ve 12:00 hodin k SVČ Ostrava, odjezd z místa pobytu cca v 10:30 hodin
Schůzka s rodiči v SVČ dne 7. 6. 2018 v 17:30 hodin.

Táborová základna SVČ v osadě Klokočůvek, obce Spálov
Adresa: Táborová základna SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Osada Klokočůvek
Místo konání:
742 36 Jakubčovice nad Odrou
Telefon 556 748 529
hlavní vedoucí: Mgr. Markéta Němečková (tel. 775 598 667, mnemeckova@svcoo.cz)
Personální
zajištění

zástupce hl. vedoucího: Bc. František Hlahůlek (fanush@email.cz)
SVČ si vyhrazuje právo změny personálního obsazení tábora.

Cílová
skupina:

Tábor je určen žákům ZŠ (přidružené ročníky víceletých gymnázií) a SŠ, není určen
předškolním dětem.
Cena, termíny splatnosti, storno poplatky/ vrátky:
Cena: 4.600 Kč/ žák
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 5x denně, celodenní pitný režim,
pedagogický dozor, péči zdravotníka tábora, režijní náklady SVČ, kompletní
program, drobné odměny a ceny, pojištění odpovědnosti SVČ
1) Hotovostní platby v pokladně SVČ.
2) Bezhotovostní platby: číslo účtu: 35-7194780237/0100
variabilní symbol : číslo přihlášky, specifický symbol: 6020800,
Platby:
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka
3) Kontakt pro případ požadavku platby fakturou např. prostřednictvím
zaměstnavatele: Pavla Tobiášová, tel. 775 598 661, ptobiasova@svcoo.cz
2. Záloha: Zálohu 500 Kč, nutno uhradit do 14 dnů ode dne přihlášení žáka na tábor.
3. Termín splatnosti celého poplatku: do 31. 5. 2018, včetně.
Povinná dokumentace:
1. Řádně vyplněná a zákonným zástupcem žáka podepsaná přihláška (Vytištěnou s originál
podpisem nutno odevzdat do 14 dnů ode dne evidence přihlášení v SVČ.)
2. Potvrzení ošetřujícího dětského lékaře, včetně vyplněného potvrzení o absolvování
povinného očkování. Bez potvrzení o povinném očkování nelze dítě
v souladu s
platnou legislativou na tábor přijmout.

3. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka (Dokument podepsaný zákonným zástupcen žáka
se odevzdává v den odjezdu na tábor, nesmí být starší než 1 den.)
4. Užívá- li žák nějaké léky, seznam léků a jejich způsob užívání v době pobytu. (Předává se
spolu s léky zdravotníkovi tábora v den odjezdu. Zákonný zástupce žáka nese plnou
odpovědnost za písemně určené dávkování a expiraci dodaných léků. (Použijte tiskopis SVČ.)
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat jakékoliv léky přímo žákům!!!
Program:
Téma/zaměření celotáborové hry: "BLACKOUT"
Upřesnění programu: Kromě celotáborové hry nabízíme dětem i speciální aktivity (kroužky):
cyklistika, koloběžky, kytara k táboráku, sportovní a taneční aktivity, výtvarný kroužek, slackline, znalec přírody…
Pro děti od 14 let
nabízíme zážitkové aktivity Mimořádné rošťárny.
Součástí celotáborového programu je aktivní práce v oddílech, které budou rozlišeny
kostýmem. Na kostým vybíráme 90 Kč při odjezdu na LDR.
Vybavení na tábor (Doporučujeme vložit dětem do zavazadla seznam věcí, které má s sebou. )

Odborné
vybavení

Povinná
výbava:

Doporučujeme:

Cyklistický kroužek:
Připraveny jsou výlety do okolí
Nutná výbava:
• kolo v dobrém technickém stavu, odborně seřízeno
• kolo musí být vybaveno přehazovačkou (okolí tábora leží ve členitém terénu)
• doporučujeme horská kola
• ze zákona musí být dítě vybaveno přilbou
• náhradní duše odpovídající kolu, lepení, pumpa, láhev na kolo, malý batůžek na cestu
Pokud dítě tuto výbavu nebude mít, nebude na kolo moci!
Cyklistům doporučujeme myslet na vyšší kapesné (limonády, nanuky…)
Koloběžky:
Určené pro děti od 7 let. Koloběžky zajistí SVČ. Nutná je vlastní přilba.
Kytarový kroužek:
Určený pro začátečníky i pokročilé, vlastní kytaru s sebou.
sportovní oblečení a vhodná obuv (1 náhradní boty !!!)
malý batůžek, láhev na tekutiny, malou lžičku
oblečení pro teplé i studené počasí, pláštěnka, gumové holínky, plavky
kapesní svítilna, hygienické potřeby, toaletní papír
kapesníky, šátek, pokrývka hlavy
sluneční brýle, ochranný krém s patřičným faktorem
spacák, karimatku
zápisník, psací potřeby, stolní hry
spray proti klíšťatům, elastické obinadlo
Oblíbená kniha či menší hračka, plyšový miláček na dobrou noc, psací potřeby a dopisní
papíry s poštovními známkami. Zakazují se jakékoliv zbraně, omamné látky a vlastní el.
spotřebiče.

Nedávejte dětem s sebou cennosti a nepřiměřené obnosy kapesného (šperky, telefony, tablety a jiné). Za
případnou ztrátu či jejich poničení SVČ nenese odpovědnost.

Na cestu
s sebou:

Sportovní oděv a obuv, pití a drobnou svačinku. Bývá- li vašemu dítěti nevolno v autobuse,
upozorněte na to zdravotníka tábora.

Jiné:

U malých dětí doporučujeme veškeré oblečení, obuv (baterku, pláštěnku,
repelent …)
výrazně podepsat. Do zavazadla přibalte podepsaný seznam věcí.
Máte-li možnost drobných sponzorských dárků pro děti, velmi rádi je uvítáme :-)

V Ostravě 26. 1. 2018

