21.5.2020

TÁBORY NA SIDONCE 2020 BUDOU, ALE !!!
za dodržení níže uvedených opatření, nařízených a doporučených
kompetentními orgány ČR. Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost
všem níže uvedeným podmínkám.
ZMĚNY V DOKUMENTACI
• Dítě musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na letní
dětské rekreaci vydané v roce 2020 !!!! (viz příloha – dokument č.2).
• Potvrzeno POUZE od praktického ošetřujícího lékaře dítěte !!!!
• Zkontrolujte si, že váš lékař vyplnil dítěti všechna očkování!!!
• Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte doplněné o čestné prohlášení
ohledně nemoci COVID-19 (viz. příloha – dokument č.5)
UPOZORŇUJEME, že v případě, že nebudou, písemné doklady v pořádku při
příjezdu dítěte na tábor, nebude dítě na tábor přijato!!!

DALŠÍ OPATŘENÍ
• VLASTNÍ DOPRAVA – V letošním roce bude potřeba dopravit dítě do
místa konání individuálně dle uvedeného rozpisu (viz. příloha –
Informace o dopravě). Chceme tím zabránit setkání většího množství
lidí (dětí i rodičů) při odjezdu z jednoho místa. Také nechceme zvedat
náklady na tábor, finance, které bychom vydali za dopravu, tak budou
alespoň částečně hradit zvýšené náklady na provoz.
• Dítě, které bude mít při příjezdu na tábor příznaky spojené s
nemocí COVID-19 (tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku,
ztráta chutě a čichu apod.), nebude na tábor přijato!
• Z preventivních důvodů a limitovaných prostor před areálem RC
POHODA, prosíme, o zrychlené předání dětí jejich vedoucím, vyhněte
se kontaktu s jinými dětmi a jejich rodiči. Vstup do areálu bude
umožněn pouze účastníkům, a to jen v případě, že předloží řádně
vyplněné dokumenty. Poté prosíme o opuštění prostoru z důvodu
uvolnění místa pro další přijíždějící.

• DEZINFEKCE – prosíme, vybavte své dítě osvědčenou, vámi
používanou dezinfekcí, která dítěti vyhovuje.
• Dále přibalte 3 roušky + 4 ručníky
• ZASÍLÁNÍ BALÍKŮ – ZRUŠENO!
Zaslané balíky nebudou dětem na táboře předány.
• NÁVŠTĚVY – ZRUŠENY!
• Zodpovědně, prosím, sledujte zdravotní stav dítěte před odjezdem na
tábor a neopomeňte problematiku VŠÍ
• Zodpovědně uveďte kontakty, na které se dovoláme v případě
nutnosti

PLATBA TÁBORA
• Platbu je potřeba uskutečnit do 31.5.2020 (1. a 2.turnus)
do 30.6.2020 (ostatní turnusy).
Jelikož jsme z hygienických důvodů nuceni snížit celkové počty na
jednotlivých turnusech, tak rozhodujícím faktorem zařazení dítěte do
turnusu při případném „přetlaku“ bude datum úhrady. O případném
nezařazení dítěte do turnusu budete informováni a zaslané finance
vám budou následně vráceny.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÉHO.

V případě dotazů, pozdějších plateb aj. kontaktujte vedoucí jednotlivých
turnusů:
1.
2.
3.
4.
5.

Turnus Kateřina Foltýnová Tel.: 776 655 903
Turnus Barbora Kolářová Tel. :608 365 048
Turnus (sportovní) Petra Jenyšová Tel.: 607 749 957
Turnus Marek Mikláš Tel.: 602 747 645
Turnus Lenka Jenyšová Tel.: 721 550 050

