Letní tábor RC POHODA
Sidonie 13, 763 34 Brumov – Bylnice

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2021

1

2
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6.8. – 13.8.
3100,- Kč

13.8. – 20.8.
3100,- Kč

3
SPORTOVNÍ TÁBOR

30.6. – 12.7.
4560,- Kč
-

12.7. – 24.7.
4560,- Kč

24.7. – 31.7.
3950,- Kč

Přihlásili jste Vaše dítě k prázdninové rekreaci pořádanou Člověkem v pohybu, z.s.
Dítě bude zařazeno do Vámi zvoleného turnusu. Pokud by již byla naplněna kapacita, bude Vám
neprodleně nabídnuta ke zvážení účast dítěte na jiném turnuse.
Po celou dobu konání rekreace bude Vašemu dítěti zajištěna zdravotní péče kvalifikovaným
odborníkem.
Vaše dítě je po celou dobu pobytu pojištěno základní sazbou úrazového pojištění.

I V ROCE 2021 – Na internetových stránkách www.rcpohoda.cz najdete táborovou fotogalerii
zachycující dění na právě probíhajícím turnuse. Fotogalerie bude pravidelně aktualizována.
-

-

Platbu proveďte nejpozději do 31. května 2021 (pro 1. a 2. turnus) do 30. června 2021 (pro
3., 4. a 5. turnus) - pozdější platby pouze po domluvě. Po tomto datu budou nezaplacené poukazy
nabídnuty náhradníkům.
Úhradu částky za pobyt je možno provést:
a) bankovním převodem na účet vedený u ČS a.s., č.ú. 1405389389/0800, jako
variabilní symbol platby uveďte, prosím, číslo turnusu, na nějž dítě přihlašujete + první
část rodného čísla Vašeho dítěte (např. přihlašujete na 2. turnus, rodné číslo 901025,
variabilní symbol bude 2901025). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno
a příjmení Vašeho dítěte.
b) na základě faktury, kterou Vám po telefonické domluvě vystavíme, zejm. v případě,
kdy bude platbu nebo její část hradit Váš zaměstnavatel nebo odborová organizace

- Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů rekreace zúčastnit, informujte o tom ihned pořadatele,
aby uvolněné místo mohlo být dále nabídnuto (tel., 607 749 957, 721 550 050)

ODEVZDEJTE PŘI ODJEZDU:
1. NÁVRATKA
• doplňte Informace rodičů pro pracovníky tábora
• vyplněnou NÁVRATKU odevzdejte oddílovému vedoucímu dítěte při příjezdu na tábor
2. ZDRAVOTNÍ ZPÚSOBILOST DÍTĚTE
• Tento formulář předložte ošetřujícímu lékaři dítěte k vyplnění. Upozorňujeme, že
formulář musí být bezpodmínečně vyplněn pouze praktickým ošetřujícím lékařem
dítěte. Jiné alternativy nebudeme akceptovat.
•
•

Platnost lékařského posudku je 2 roky od data vystavení
Předejte při příjezdu na tábor

3. RODIČŮM - PÍSEMNÝ SOUHLAS – v den odjezdu prosím podepište formulář s
preventivními pravidly v případě výskytu vší u Vašeho dítěte.
4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5. POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI - vyplňte v den odjezdu dítětě na tábor

DOPORUČENÉ VĚCI OSOBNÍ POTŘEBY
NEDÁVEJTE DĚTEM S SEBOU CENNÉ VĚCI, ZEJM. ELEKTRONIKU A MOBILNÍ TELEFONY.

Oblečení

Obuv

1x tepláková souprava lehčí
1x tepláková souprava teplejší
svetr nebo teplá mikina
2x triko teplé dlouhý rukáv
4x triko krátký rukáv
2x kraťasy

tenisky – sportovní obuv
gumáky – obuv do deště
pevná obuv na turistiku a do lesa (podrážka se vzorem)
přezůvky
nazouváky

6 párů ponožek
2 páry ponožek teplých
4x ručník
1x pyžamo
1x plavky
1x pláštěnka
1x větrovka
spodní prádlo
čepice proti slunci, sluneční brýle

Osobní věci

1x bavlněný šátek
kapesníky
3x rouška
1x dezinfekce

Věci napsané tučným písmem jsou NUTNÉ.

psací blok + pero + tužka + kniha
dopisní papír, obálky + nalepené známky
hygienické potřeby
baterka
láhev na pití
malý batůžek
hračka (menší děti)

