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Organizační pokyny pro rodiče dětí, přihlášených na letní tábor
Harry Potter VIII. v termínu 26.7. – 1.8.2020
odjezd
neděle 26.7.2020

příjezd
sobota 1.8.2020

Klimkovice, parkoviště před Městským úřadem

9,00

11,15

Ostrava Třebovice, parkoviště před TESCEM, Sjízdná 5554/2a (zadní část
parkoviště před vjezdem do podzemních garáží, tramvajová zastávka Zahrádky)

9,15

11,00

Nástupní / výstupní místo

Při odjezdu odevzdejte vedoucímu v obálce se jménem dítěte tyto dokumenty:
- originál nebo fotokopii průkazky zdravotní pojišťovny
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci POTVRZENÝ dětským lékařem.
Potvrzení lékaře je možno použít i dříve vydané, např. pro školu v přírodě, lyžařský kurs, z letošního roku 2020, bude Vám
vráceno. Pokud dítě užívá léky, předejte je u autobusu vedoucímu v uzavíratelné krabičce označené jménem dítěte
a dávkováním.
Bez těchto dokumentů NEMŮŽE být dítě na tábor přijato!
U vedoucího při předání dítěte podepíšete Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti, včetně vyloučení
příznaků infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu, souhlas rodičů s
poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce a souhlas se zpracováním osobních
údajů.
Adresa tábora:
tábor EICO, Chata Liptov, Ostravice č. 01272, 739 14 Ostravice
https://www.chata-liptov.cz/
Pokud budete dětem psát, čiňte tak s dostatečným předstihem, aby pošta stihla dojít – první lístek pošlete klidně už v pátek
před odjezdem, poslední nejpozději ve středu. Po dobu tábora bude jako vždy fungovat denní internetové on-line
zpravodajství z dění na táboře včetně aktuálních fotografií na adrese http://tabor.eico.cz/. Vašim dětem také můžete přes
tento web zasílat krátké mailové zprávy, které jim budou předávány vždy 1x denně.
U chaty je pro nás k dispozici antukové i asfaltové hřiště, ohniště, venkovní bazén s možností zastřešení (hloubka 1,10 m)
a krásná beskydská příroda všude kolem. Strava je 5x denně podle norem školního stravování, pitný režim zajištěn celý den,
ubytování v 3–4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí programu bude v případě příznivého počasí také
výlet na jízdárnu https://www.muchovice.cz/ , příp. exkurze na přehradu Šance, v ceně tábora.
Doporučený seznam věcí:











Ochranná rouška, příp. jiná ochrana úst a nosu (šátek) – 2 ks (pro každý případ)
Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, opalovací krém, repelent)
Ručník, kapesníky, pyžamo, plavky
Pláštěnka nebo nepromokavá bunda s kapucí, kšiltovka nebo plátěný klobouk proti slunci
Oblečení do pohody i nepohody vhodné do přírody
Obuv – sandály, přezůvky do budovy (domácí obuv), tenisky, turistická obuv – vyzkoušená, netlačící!
Baťůžek na výlety s popruhy na obě ramena, alespoň 0,5 l plastová láhev na pití
Psací potřeby – pero, tužka, guma, příp. pastelky, nůžky, fixy, sešit (blok), baterka
„Čarodějnický oblek“ – dle možností – např. tmavý plášť nebo šátek přes ramena, příp. i klobouk

Za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, mobilní telefony, hudební přehrávače, tablety, notebooky, fotoaparáty apod.
provozovatel tábora nezodpovídá, zvažte, zda je Vaše dítě bude na táboře skutečně potřebovat. Doporučená výše kapesného
je 150–200,- Kč, v areálu hotelu je bufet a budeme chodit na výlety, kde je možno koupit nějaké suvenýry. Plánujeme také
návštěvu lanového centra http://www.opicarna.cz/, pokud Vaše dítě bude chtít absolvovat i vysoké lanové překážky, vstupné
je 150,- Kč/osoba, platí se na místě, není v ceně tábora.
V táboře budou děti rozděleny do čtyř smíšených oddílů tak, aby síly do her a soutěží byly vyrovnané.
Pokud je ve Vašich možnostech přispět dětem cenami do soutěží (drobné hračky, cukrovinky, bižuterie apod.), předejte
je prosím vedoucímu u autobusu. Můžeme Vám rovněž vystavit daňově uznatelnou dárcovskou smlouvu na dar finanční, či
vyjádřený ve službách nebo zboží – prosím ozvěte se nám na mail nebo telefon. Předem Vám velmi děkujeme.
Přejeme Vašim dětem příjemně strávený pobyt na táboře a těšíme se na ně!
Kontakty pro zvědavé otázky:
Vendula Kotyzová tel.: 607 970 187, Lucie Paletová tel.: 721 207 120, Ivana Mariánková tel.: 737 505 288, e-mail: info@eico.cz

