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Vážení rodiče, 
 

jsme rádi, že jste přihlásili své dítě na náš příměstský tábor. Věříme, že -  přes všechny problémy,které se 
v poslední době dotkly každého z nás v souvislosti výskytem koronaviru - prožijeme spolu s Vašimi dětmi  
pěkné prázdninové dny na příměstském táboře DDM Příbram. 
Při jeho přípravě jsme vycházeli ze snahy poskytnout účastníkům pestrou a zajímavou činnost v kolektivu 
kamarádů, při dodržení aktuálních podmínek platného usnesení vlády ČR a mimořádných hygienicko-
protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví stanovených pro zajištění letních táborů pro děti. 
 

        Program :      Pondělí-pátek     Příchod od 7.00 do 8.00 hod.     Odchod mezi 15.30 - 16.30 hod. 
Do DDM bude umožněn vstup jen účastníkům tábora, nikoli rodičům a jinému doprovodu;  

         vedoucí si děti převezmou u vchodu do budovy a jejich činnost bude probíhat v několika oddílech -   
         v předepsaném počtu účastníků a prostor. 
         Podrobnosti programu pro účastníky jednotlivých turnusů  budou umístěny na nástěnce u vchodu     
         do budovy, rovněž tak jídelníček.     

             

       Stravování  : 
• obědy pro účastníky jsou zajištěny ve Školní jídelně ZŠ Příbram Školní ul. 

• svačiny a pitný režim připravujeme v budově DDM;  

• při celodenních výletech dostanou děti balíček na cestu. 
 

       Doporučené vybavení: 
• rouška, obal na roušku (nošení roušek bude upravovat povinnost dle aktuální epidemiologické situace); 

• umělohmotná lahvička s osobní dezinfekcí účinnou proti virům, kterou si bude dítě brát s sebou na 
výpravy mimo tábor;  

• vhodné sportovní oblečení a především pohodlná obuv, přezůvky, pláštěnka; 

• psací potřeby, pastelky, plastová láhev na pití, hrneček na pití (nejlépe z plastové hmoty); 

• ve dnech plánovaných výletů : plavky, ručník. 

• Nedoporučujeme: cennosti, mobilní telefony. 
 

        „Potvrzení o bezinfekčnosti“ :  
        formulář vyplňují rodiče a účastníci jej odevzdávají při nástupu na tábor. 
 

        Storno-poplatky  - při zrušení účasti (závazné přihlášky) nejdéle : 
• měsíc před začátkem tábora           -   činí storno-poplatek         200,- Kč 

•     1 týden před zahájením tábora      -   činí storno-poplatek          500,- Kč 

•     v den nástupu na tábor                    -   činí storno-poplatek      ½  ceny poukazu 

•     v průběhu tábora       -    vracíme pouze stravné u zrušených dnů - tj. 120,- Kč/den.  
                                                                                                              

               Pokud obdržíme (bez předchozího dohovoru) přihlášky až v den zahájení tábora,  
                                                       nezaručujeme zájemcům účast. 

 

                                Na Vaše děti se těšíme, věříme, že se jim tábor bude líbit. 

   
      Kontakt na hlavní vedoucí v průběhu příměstských táborů  : Markéta Váňová -739 309 681  
                                                

      V Příbrami, červen 2020            Za DDM Příbram :  Marcela Jelínková  a  Marcela Bednaříková  


