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INFORMACE PRO RODIČE A MALÉ TÁBORNÍKY
TERMÍN TÁBORA: sobota 1. července 2017 – sobota 8. července 2017
KONTAKTY
webové stránky:
email:
adresa tábora:
telefon:
hlavní vedoucí:

www.clovicekbrno.cz
clovicek.brno@atlas.cz
(Junák - český skaut) Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235, 664 01
+420 724 063 116 / +420 721 488 072
Mgr. Jana Kurfürstová

Vážení rodiče, milí kamarádi,
přihlásili jste se na bezva tábor, na který se my už moc těšíme, stejně jako na vás; a tak vám
zasíláme bližší informace k organizaci a platbě, abyste věděli a mohli se pomalu připravovat 

CENA A PLATBA
Cena pobytu: 3. 500,- Kč (jednotlivci) / 3.000,- Kč (členi sdružení, sourozenci – všichni)
Platbu za pobyt proveďte do 18. května 2017: převodem na účet: 2058281369/0800, (variabilní
symbol: datum narození dítěte) nebo zasláním složenky na adresu: Človíček, Bosonožské nám.
762/12, 642 00 Brno; popř. fakturou.
Pokud úhradu platí zaměstnavatel, sdělte prosím, kdo platbu provedl (název firmy), případně Vám na požádání
vystavíme fakturu provozovatele. Složenku prosím zaplaťte na jméno dítěte.

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. Pokud dítě onemocní v průběhu tábora a odjede domů, bude provedeno vyúčtování a
rozdíl nákladů za ubytování bude po skončení pobytu vrácen.
Co je v ceně?
Ubytování, domácí strava v plné penzi, pitný režim, výlety, vstupné a vstupy, bohatý program
zajišťující bezva dospělí, popř. asistenti; zdravotní dohled a odměny.
Letos jsme ubytovaní opravdu na krásném místě, proto jsme náklady na pěkné zázemí museli
zohlednit i v celkovém poplatku za tábor.
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DOPRAVA
Doprava na letní tábor je letos pouze individuální, to znamená, že musíte dovézt dítě na tábor
Vy rodiče (popř. prarodiče nebo známí). Výhoda je, že si můžete tábor prohlédnout, podívat se,
kde bude Vaše dítě spát, hrát si, atd., seznámit se osobně s hlavním vedoucím a
vedoucím skupinky a popřípadě se zeptat na otázky, které Vás zajímají.
Informace ohledně dopravy a nástupu dítěte na tábor budou rozesílány na začátku června.

PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR BUDETE ZA DÍTĚ ODEVZDÁVAT:
 Formuláře: Nástupní list s prohlášením o bezinfekčnosti; Souhlas zákonných
zástupců...Pokud formuláře nemáte k dispozici, najdete je na webových stránkách naší
organizace (www.clovicekbrno.cz) volně ke stažení.
 Kartičku zdravotního pojištění
 Kdo neposlal potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, tak odevzdá nutně při nástupu.
Bez tohoto potvrzení nemůže být vaše dítě přijato na tábor!
 V případě, že je dítě medikované, léky předejte v dostatečném množství a označte je
jménem dítěte a dávkováním.
 Kapesné (u malých dětí)
 NEBALTE dětem spacák, spíme opět pod peřinou ☺
Veškeré dokumenty a průkazy Vám budou vráceny u příjezdu. Bez těchto náležitostí není možné
dítě na tábor přijmout.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
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: 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 brzy s vámi na viděnou!
Za celý tým vedoucích
Jana Kurfürstová, hlavní vedoucí tábora

