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INFORMACE PRO RODIČE A MALÉ TÁBORNÍKY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PDK ČLOVÍČEK LÉTO 2019
TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:
8. - 12. 7.
Indiáni z louky
15. - 19. 7.

Z pohádky do pohádky

12. – 16. 8.

Cestovatelé časem

19. - 23. 8.

Řemeslo má zlaté dno

KONTAKTY
webové stránky: www.clovicekbrno.cz
email:
clovicek.brno@atlas.cz
FB: Človíček Bosonohy, přírodní dětský klub
místo konání:
Zázemí Přírodního dětského klubu Človíček, lesní hřiště na konci ulice Práčata,
Brno - Bosonohy
telefon:
+420 721 488 072
Vážení rodiče, milí kamarádi,
zveme vás na prázdninové dobrodružství. Tentokrát nás se Človíčkem čekají čtyři zábavné
příměstské tábory v MČ Brno – Bosonohy. Těšit se můžete na hry i tvoření v přírodě,
dobrodružné výpravy a výlety, muzikohrátky, šifrování a orientaci v přírodě, ekohrátky a další
aktivity, které otevřou srdce každého človíčka.
CENA A PLATBA
Poplatek za jeden turnus tábora: 1650,- Kč členové spolku Človíček (podmínkou je zaplacené
členství na rok 2019) a sourozenci/ 1850,- ostatní
Platbu za tábor proveďte obratem, nejpozději do 28. května 2018 převodem na účet:
2058281369/0800, v. s. 912019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (dětí) +
PT I, II, III, IV – např. Jan a Petr Novákovi PT I a II.
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.
V ceně je zahrnuto: pitný režim po celý den, výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro
děti, pojištění, lektorné, vstupné a další aktivity a služby v rámci programu.
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Cena nezahrnuje: stravné – oběd (55,-/den, tj. poloviční porce dospělé porce) + odpolední
svačinu (20,-/den), tj. 375,-Kč/dítě na stravu celý týden (budeme vybírat v hotovosti první den
tábora) a cestovné MHD.
MÍSTO KONÁNÍ
Příměstský tábor bude probíhat v zázemí PDK Človíček – lesní hřiště pod mysliveckou chatou
Brno – Bosonohy. Na konci ulice Práčata je parkoviště se značkou zákaz vjezdu, zde prosím
zanechte svá auta. Pokračujte cca 150m po cestě dále do lesa. Najdete nás vlevo na druhé louce.
V zázemí je k dispozici teepee (prostor pro svačinky, oběd a tvořivou činnost v případě velmi
nepříznivého počasí), maringotka určená k poobědovému odpočinku dětí. Hygiena je zajištěna
tekoucí vodou z barelu. Pitný režim zajišťujeme denně čerstvě dováženou pitnou vodou v
barelu. K dispozici je kompostovatelné WC přizpůsobené pro potřeby dětí.
PROGRAM
Pro děti bude nachystaný pestrý program plný tvořivosti a zajímavých aktivit, výtvarných
technik, ale také her a (ne)soutěží. Aktivity jsou námětově inspirované příběhy a pohádkami,
nebude chybět ani tvořivá dramatika a závěrečný páteční happening rodičů a dětí (cca od
15.hod.).
TERMÍNY, ČASY, PŘÍCHOD A ODCHOD
Tábor probíhá od pondělí do pátku. První den prosím přiveďte děti do zázemí PDK Človíček
(lesní hřiště pod mysliveckou chatou Brno – Bosonohy) mezi 8.30h – 9hod. Ostatní dny se
můžeme domluvit na předání dětí na konečné MHD č. 69, zast. Bosonohy mezi 8 – 8.10h nebo
nám je můžete od 8.30 do 9 hod. přivést na pozemek. Odpoledne si můžete vyzvednout děti od
15.30 – 16.00h na pozemku nebo v 16.30h na konečné MHD č. 69, zast. Bosonohy.
STRAVOVÁNÍ
Každý den bude pro děti připraven teplý oběd. Obědy budeme dovážet z Bistra Ludmila (Brno –
Bosonohy), kde nám p. kuchařka připraví jídla vhodná pro děti. Jedná se o jídelníček pestrý, plný
domácích jídel. Jídelníček vám zašleme v pátek před konáním tábora, aby jste se případně
mohli vyjádřit k dietním omezením. Vyloženě vegetariánskou stravu však nezajišťujeme, ale p.
kuchařka je vstřícná a ochotná jídelníček upravit. Dostatek pití (voda, domácí sirup – meduňka,
bez, levandule:) během celého dne je samozřejmostí. Děti mají zajištěnou odpolední svačinu –
ovoce, jogurt, müsli tyčinka, vánočka s džemem, domácí pomazánka, pečivo apod. Dopolední
svačinku připravují rodiče!!! Speciální diety nebo jiné požadavky s námi prosím předem konzultujte.
PEDAGOGOVÉ - PRŮVODCI
O vaše děti se budou starat zkušení, pedagogicky vzdělaní lektoři a asistenti, kteří mají praxi s
přípravou a vedením outdoorových programů pro děti.
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Pokud vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné zdravotní omezení, prosím sdělte toto předem a
dohodněte podrobnosti přímo s vedoucím tábora (Mgr. Ivona Špačková). Příměstského tábora
se mohou zúčastnit jen děti, které nejeví známky akutní nemoci, proto prosím věnujte po zornost vyplnění formuláře o bezinfekčnosti. V rámci směrnice GPDR vás též poprosíme o
udělení souhlasů s nakládáním s osobními údaji.
Klíšťata – v okolí konání tábora se zcela běžně setkáváme s klíšťaty, proto prosím toto vezměte
na vědomí a popřípadě předem zajistěte prevenci. Ráno děti předávejte nastříkané repelentem
nebo jiným postřikem, na který jste zvyklí. My zajistíme nastříkání dětí v průběhu dne jejich
vlastními podepsanými přípravky, které si budou nosit v batůžcích.
V zázemí je umístěna lékárnička, kterou s sebou bereme na výpravy. Všichni průvodci jsou proškoleni v podání první pomoci.
POJIŠTĚNÍ
Všichni účastníci jsou v průběhu příměstského tábora pojištěni. Přesto prosíme rodiče, aby první
den konání tábora předali pedagogům kopii kartičky zdravotního pojištění, poslední den tábora vám bude vrácena.
CO S SEBOU
• Vhodné oblečení a obutí podle aktuálního počasí (+ alespoň 1x náhradní), holínky
• Pokrývku hlavy!!!
• Nepromokavou bundu nebo pláštěnku
• Polštářek a deku k poobědovému odpočinku, popřípadě oblíbeného plyšáka (poobědový
odpočinek probíhá v maringotce nebo venku ve stínu - četba pohádek, příběhů, poslech
hudby, společenské hry, četba vlastní knížky apod., kdo potřebuje chrupkat – usne)
• Zástěrku či tričko na převlečení (budeme tvořit, počítejte prosím s tím, že se děti mohou
ušpinit)
• Batůžek nejlépe s prsním popruhem - láhev na pití, dopolední svačinka!!!!, kapesníky,
navlhčená žínka v sáčku či malé balení vlhčených kapesníků, nezbytné léky, repelentní
přípravek, opalovací krém, kapesné na drobnou útratu, jízdenky MHD (4 ks, pokud jsou
vzhledem k věku dítěte nutné)
• 1x bílé tričko na tvoření
• Příp. plavky, ručník, plovací pomůcky (bude upřesněno v průběhu tábora)
• Nevítáme: hračky přinesené z domu (děti je při outdoorových aktivitách lehce někde
zapomenou, vytratí), sladkosti (děti o ně nebudou v rámci drobných odměn ochuzeni)
a elektroniku
• Vítáme: občerstvení na závěrečný páteční happening v podobě ovoce či slaných či
sladkých dobrůtek nejlépe vlastní výroby, dort v rámci případných narozeninových oslav,
náměty na program dle přání dětí
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Děti si mohou věci na převlečení nechat v zázemí. Nemůžeme zajistit dohledání věcí, pokud
věci nebudou řádně označené.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Může se stát, že dojde k nějaké změně, budete mít speciální přání, dotaz, upozornění či sdělení
pro průvodce, v tomto případě volejte na tel. č. 721 488 072 – Mgr. Ivona Špačková nebo piště
na clovicek.brno@atlas.cz.

Těšíme se s vámi brzy na viděnou!
Za tým průvodců
Ivona Špačková

