Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kamarád, Mlýnská 387/42, 586 01 Jihlava

Pokyny k odjezdu na letní tábor
Předání dětí na tábor proběhne na táborovém hřišti v sobotu 17. 7. 2021 v době od 17 do 18
hodin, kde se vyřídí dokumenty potřebné k přijetí dítěte na tábor.
Dle epidemiologické situace a možného aktuálního nařízení hlavní hygieničky ČR je možné, že
se dítě bude muset prokázat negativním testem na Covid-19, případně může být otestováno
zdravotníkem na místě. Toto upřesníme před konáním tábora.
Po přijetí dítěte nebude rodičům umožněn vstup do areálu tábora.
Od příjezdu na tábor je zajištěna teplá strava, není proto žádoucí, aby si děti vozily na tábor
jakékoliv jídlo, které se zkazí.
Tábor bude končit v pátek 30. 7. 2021, odvoz dětí z tábořiště bude probíhat od 15 do 16 hodin.
Upozorňujeme, že návštěvní den pro rodiče se z hygienických nařízení nebude konat!!!
Pro kontakt s vaším dítětem jsme zřídili tato telefonní čísla: 737 346 729, 605 491 062.
Děti je možno kontaktovat každý den od 19:30 do 20 hodin.
Žádáme rodiče, aby dětem na tábor nedávali mobilní telefon či jinou elektroniku.
Vedení tábora nemůže ručit za jejich případnou ztrátu nebo poškození.
S tímto oznámením dostane každé dítě:
- doporučený seznam věcí na tábor
- vyjádření lékaře
- list účastníka
Vyplněné tiskopisy je třeba odevzdat osobně na místě srazu. Na tiskopisu „List účastníka" nám
sdělte veškeré potřebné údaje - alergie, užívaní léků, atd. (možno upřesnit se zdravotníkem,
který bude přítomen při předání dítěte na táboře)
Nezapomeňte zdravotníkovi předat průkazku zdravotní pojišťovny nebo její kopii.
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli potvrzení o zaplacení poukazu - pro případnou kontrolu.
Bez uvedených potvrzení není možné dítě na tábor přijmout!
Jednotliví účastníci podléhají táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedení tábora.
Za hrubé porušení řádu bude dítě dopraveno domů, a to bez nároku na navrácení peněz.
Adresa tábora:

LT Kamarád, Lovětín, pošta Batelov, PSČ 588 51

V případě dotazů volejte 737 346 729 (Lenka Derflová), případně pište na lovetin@seznam.cz.

Za vedení tábora:
Michal Neckař, hlavní vedoucí LT

