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INFORMACE PRO RODIČE A MALÉ TÁBORNÍKY
TERMÍN POBYTOVÉHO TÁBORA: sobota 20. července – pátek 26. července 2019
KONTAKTY
webové stránky:
email:
místo konání:
telefon:

www.clovicekbrno.cz
clovicek.brno@atlas.cz
Ekocamp Jeseníky, obec Bělá pod Pradědem
+420 724 063 116

TERMÍNY A ČASY, PŘÍJEZD A ODJEZD
POZOR! Tábor proběhne letos neobvykle – od soboty 20. 7. do pátku 26. 7.!
Odjezd na tábor: v sobotu 20. července proběhne ve 13h od Janáčkova divadla v Brně (ulice
Rooseveltova). Na místě se s vámi rádi potkáme od 12h, kdy budeme postupně nakládat věci
(batohy, kufry dětí) do doprovodného vozidla a přebírat od vás potřebné dokumenty. Není
nutné být na místě dříve, než v uvedený čas.
Příjezd z tábora proběhne v pátek 26. července, rovněž k Janáčkovu divadlu v Brně v rozmezí 13
– 13.30h dle dopravní situace na cestě.
Možná je opět i individuální doprava dítěte přímo na místo konání tábora. V tomto případě
prosím tuto skutečnost nahlaste hlavnímu vedoucímu, abychom věděli, koho máme čekat
v Brně a koho pod Pradědem 
Podrobnější informace ohledně nástupu na tábor budou zaslány přihlášeným účastníkům na
začátku června.
PLATBA ZA POBYT
Cena pobytu činí: 3. 500,- Kč (pro jednotlivce a nečleny spolku) / 3.000,- Kč (pro členy spolku,
popř. sourozence – všechny)
V ceně je zahrnuta: doprava, celodenní plnohodnotná chutná strava včetně pitného režimu,
ubytování; výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, příprava a realizace programu,
vedoucí a další pedagogický dozor, zdravotníci, vstupy, doprava na výlet, apod.
Platbu za pobyt proveďte do 28. května 2019 převodem na účet: 2058281369/0800, (variabilní
symbol: 52019, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte).
Pokud úhradu platí zaměstnavatel, sdělte prosím, kdo platbu provedl (název firmy), případně
Vám na požádání vystavíme fakturu provozovatele.
Podmínka stornovacích poplatků:
V případě, že dítě nenastoupení na tábor bez vážného důvodu vzniká storno ve výši 100%
částky. Stornopoplatek se vás netýká, pokud za sebe najdete náhradu.

ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), Z. S.
Bosonožské nám. 762/12, 642 00 Brno // mobil: +420 724 063 116 / 721 488 072

www.clovicekbrno.cz // clovicek.brno@atlas.cz
UBYTOVÁNÍ
Letos budeme spát opět v chatkách se spacákem . Kapacita jednotlivých chatek jsou 3 – 4
osoby.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Pokud vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné zdravotní omezení, prosím sdělte tuto
skutečnost v přihlášce.
Pobytového tábora se mohou zúčastnit jen děti, které nejeví známky akutní nemoci, proto
prosím věnujte následně pozornost vyplnění formuláře o bezinfekčnosti (před nástupem).
V rámci směrnice GPDR vás též poprosíme o udělení souhlasů s nakládáním s osobními údaji.
POJIŠTĚNÍ
Všichni účastníci jsou v průběhu pobytového tábora pojištěni. Přesto prosíme rodiče, aby v den
nástupu na tábor předali vedoucím/zdravotnici kopii kartičky zdravotního pojištění, poslední
den tábora bude vrácena.
PROGRAM
I letos se chystá pro malé a velké účastníky pestrý program plný tvořivosti a zajímavých aktivit,
výtvarných technik, ale také her a soutěží, které budou probíhat v přírodě.
Pokud nám bude přát počasí, budeme se snažit držet pravidelného týdenního programu, který
je motivovaný celotáborovou hrou: ….KTERÁ JE ALE ZATÍM TAJEMSTVÍM, protože pilní vedoucí
pilují a připravují jednotlivé hry tak, aby tábor byl co nejvíce zábavný a dobrodružný 
DALŠÍ INFORMACE
Jakmile obdržíme vaši přihlášku s posudkem od lékaře, přijetí přihlášky vám obratem
potvrdíme a zařadíme vaše dítě/děti do pořadníku účastníků tábora.
Po uzavření termínu přihlášek, tj. 31. 3. 2019, budeme všem přihlášeným zasílat k radosti
podrobné informace a další formuláře k vyplnění (bohužel k neradosti, ale potřebnosti).
KONTAKT
Může se stát, že dojde k nějaké změně, budete mít speciální přání, dotaz, v tomto případě se
vám jistě budou hodit naše kontakty. Nejjednodušší, nejefektivnější a nejrychlejší je komunikace
elektronickou cestou: jana.kurfurstova@post.cz , popř. clovicek.brno@atlas.cz . Je to jednodušší
než telefonicky, jsme v plném pracovním zápřahu, a tak se může stát, že se během dne
nedovoláte.
Těšíme se s vámi na viděnou!
Za celý tým vedoucích
Jana Kurfürstová, hlavní vedoucí tábora

