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INFORMACE PRO RODIČE A MALÉ TÁBORNÍKY
TERMÍN PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA: pondělí 13. srpna 2018 – pátek 17. srpna 2018

KONTAKTY
webové stránky:
email:
místo konání:
telefon:

www.clovicekbrno.cz
clovicek.brno@atlas.cz
Otevřená zahrada, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
+420 724 063 116

Vážení rodiče, milí kamarádi,
přinášíme vám informace ohledně příměstského tábora, na který jste se přihlásili:
CENA A PLATBA
Poplatek za tábor: 1.850,- Kč (jednotlivci) / 1.600,- Kč (členi sdružení, sourozenci – všichni)
Platbu za pobyt proveďte do 28. června 2018: převodem na účet: 2058281369/0800, (variabilní
symbol: 42018) 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.
V ceně je zahrnuto: strava - oběd, dopolední + odpolední svačina, pitný režim po celý den;
výtvarný, herní a sportovní materiál, odměny pro děti, příprava a realizace programu, lektoři a
pedagogický dozor, lékárnička, vstupy do sportovišť, koupališť, apod. (cestovné MHD není v
ceně, počet lístků bude upřesněn)
MÍSTO KONÁNÍ
Příměstský tábor bude probíhat v prostorách Otevřené zahrady. V případě nepříznivého počasí
máme v prostorách Nadace Partnerství zajištěno zázemí.
Adresa: Nadace Partnerství, Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno.
Do areálu se dopravíte tramvají č. 4 nebo trolejbusy č. 38, 39 s výstupem na zastávce Obilní trh.
Odtud se Otevřená zahrada nachází do 50 m.
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Doprava autem: Parkování přímo na ulici Údolní je zakázáno. Proto doporučujeme zaparkovat na
jednom z nejbližších veřejných placených parkovišť vzdálených do 15 min chůze. Více informací
lze čerpat v odkaze: www.otevrenazahrada.cz
PROGRAM
Pro děti bude nachystaný pestrý program plný tvořivosti a pohybových aktivit, výtvarných
technik, ale také her a soutěží. Aktivity bude provázet téma: Olympijské hry.

TERMÍNY, ČASY, PŘÍCHOD A ODCHOD
Tábor probíhá celý týden od pondělí do pátku. Přivézt děti můžete každý den od 8.00 do 8.30 a
vyzvednout si je od 16.00 – 16:30 hodin. Doprava ráno i odpoledne bude individuální.
POJIŠTĚNÍ
Všichni účastníci jsou v průběhu příměstského tábora pojištěni. Přesto prosíme rodiče, aby první
den konání tábora předali pedagogům kopii kartičky zdravotního pojištění.
DOKUMENTACE
K účasti na příměstském táboře stačí vyplnit mimo přihlášku jednoduchý formulář
o bezinfekčnosti a souhlasu; při prvním předání dítěte odevzdat kopii kartičky zdravotní
pojišťovny. Tu vám na konci opět vrátíme. Formulář Bezinfekčnost a souhlas je přiložen k těmto
informacím.
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.
Organizaci prvního dne a programu příměstského tábora upřesníme 14 dní před jeho začátkem,
tzn. v druhé polovině měsíce července. Kontakt na vedoucí tábora: telefon – 724 063 116.
Těšíme se brzy s vámi na viděnou!
Za tým vedoucích
Jana Kurfürstová

