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                  INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI 
                                   LETNÍ TVOŘIVÝ TÁBOR
                                NADĚJKOV – 11. - 20.7.2021

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám informace k letnímu táboru, na který jste přihlásili Vaše dítě :
  
1. Táborová adresa :     Dětský tábor VAMA tremp, Rybník Pilař Nadějkov, Chyšky     PSČ 398 53

2. Příjezd do tábora :     11. července 2021  (neděle)   - individuální   - mezi 17 – 19 hod.       
                                             přímo před areál tábora VAMAtremp - rybník Pilař u Nadějkova 
                                             GPS 49.5090650N,14.4948547E 
                                             Trasa: Příbram, Lety, Sepekov, Nadějkov ……… směr na Starcovu Lhotu, 
                                             cca po 2,5 km odbočka vpravo do zákazu vjezdu. 
                                    
3. Odjezd  z tábora :       20. července 2020  (úterý)   - smluvním autobusem            .
                                             ke Kulturnímu domu Příbram VII – parkoviště proti Gymnáziu Pb.
                                             cca v 11 - 11.30 hod.

4. Ubytování            :      dvoulůžkové stany, čtyřlůžkové chatičky

5. Návštěvy dětí na táboře jsou zakázány.

6. Program : 

         Tábor je určen především pro děti prvního stupně základní školy, které rády kreslí, tvoří a mají 
            vztah k výtvarné činnosti. Poznají netradiční a zajímavé výtvarné techniky, formou zábavy a her 
            se naučí z nudných věcí udělat zajímavé, vytvořit si něco na sebe, do pokojíčku, nebo dáreček
            pro maminku a mnoho jiných zajímavých věcí - své výtvory si přivezou domů.

          V programu nebudou chybět soutěže a hry, táboráky, bojovky, poznávání zajímavého okolí -   
            (Nadějkovská naučná stezka, koňská farma) aj.

           Navíc jsme zařadili (pouze pro přihlášené zájemce) možnost probrání učiva z českého jazyka, 
             matematiky a anglického jazyka pro děti 3.-5. třídy, kde má dítě nějaké nedostatky.   

  7.   Vybavení :  

           Děti mají s sebou mít roušky pro případ, že pojedou k lékaři, na zpáteční cestu autobusem …. 
             (podle současného stavu – únor 2021). Vše se bude odvíjet od epidemiologické situace v 
             daném období prázdnin.  
     

    Dítě vybavte dle seznamu doporučeného vybavení účastníka.
    
    Pokud bere léky nezapomeňte vyplnit lékový formulář.

   8.   Při předání dítěte na táboře odevzdáte:
- Prohlášení zákonných zástupců + plná moc k ošetření dítěte. 
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- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (kopii) -  je platný 24 měsíců od data vydání, pokud
  v souvislosti s nemocí (úrazem) nedošlo v průběhu této doby ke změně zdravotní způsobilosti).
  Posudek po ukončení tábora nevracíme.

             - Fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny, popřípadě lékový formulář.

    8.   Upozornění :

 Věnujte, prosím, pozornost vyplnění požadovaných údajů, zvláště pak těch, které se týkají  
      případných omezení a zvláštností dítěte - uvedením těchto problémů chráníte především své dítě.

 Prosíme rodiče,  aby před nástupem na tábor zkontrolovali své děti, zda nemají vši, hnidy ! 
             V případě, že zdravotník nalezne vši nebo hnidy u dítěte bezprostředně po zahájení tábora, bude
             bezodkladně posláno domů k důkladnému přeléčení a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv
             finančních nároků ze strany objednavatele pobytu.

 V táboře není možnost nabíjení mobilních telefonů; mobilní telefon nedoporučujeme.

   9.  Sledujte prosím průběžně aktuality na webových stránkách DDM Příbram - www.ddmpribram.cz, 
        kde budou případné další informace k táboru zveřejněny. 

  10.  Nutné dotazy během tábora vám zodpoví v čase od 13.00 – 14.00 hod. hlavní vedoucí. 
         Kontakt  :  Ladislava Míková – tel. 607 986 013.   Uvítáme raději zaslání SMS.
         

    Děkujeme Vám zas projevenou důvěru, na Vaše děti se těšíme a věříme, že se jim tábor bude líbit.
  

                                                              Dům dětí a mládeže Příbram  
                                          Marcela Jelínková - tel. 607 529 763, 608 522 677
                                                         e-mail : jelinkova@ddm.pb.cz  
                                                   
                                                                  www.ddmpribram.cz 

            
     V Příbrami, únor 2021                        
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