Dům dětí a mládeže v Příbrami
Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01

tel./fax: 318 623 127

E-mail: bednarikova@ddm.pb.cz

Vážení rodiče,
zasíláme Vám informace k letnímu táboru, na který jste přihlásili Vaše dítě :
1.

Táborová adresa :

Dětský tábor VAMA tremp, Pilařský rybník Nadějkov, Chyšky

PSČ 398 53

2.

Odjezd

:

28. července 2019 ( neděle ) v 9,00 hod.
od Kulturního domu Příbram VII - proti Gymnáziu Pb. (smluvní autobus)

3.

Příjezd

:

4. srpna 2019 ( neděle )
v 11,30 hod.
ke Kulturnímu domu Příbram VII - proti Gymnáziu Pb. (smluvní autobus)

4.

Ubytování

:

dvoulůžkové stany, čtyřlůžkové chatičky

5.

Táborový program :
je zaměřen na prvky sebeobrany, pod vedením kvalifikované vedoucí, která celoročně vede
zájmový kroužek tohoto zaměření v Domě dětí a mládeže Příbram.
Tento program je zařazen v dopoledních hodinách – pouze pro zájemce z řad účastníků.

6.

Upozornění :
 dítě vybavte dle seznamu doporučeného vybavení účastníka.
 při odjezdu prosíme odevzdat u autobusu vedoucímu :
- „ Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ - (vyplňují rodiče účastníků 1 den před odjezdem);
- „ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ toto potvrzení lékaře platí 1 rok a můžete jej využít i na jiné hromadné akce, kterých se vaše dítě zúčastní;

-

pro LT lze odevzdat kopii, případně jiné potvrzení stejného charakteru.
Fotokopií očkovacího průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny.



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 !
V případě, že zdravotník nalezne vši u dítěte bezprostředně po zahájení tábora, může to
být důvodem pro ukončení pobytu dítěte na táboře (v takovém případě bude účtován
stornopoplatek).



Nedávejte na cestu dětem velké množství jídla.



V táboře není možnost nabíjení mobilních telefonů.



Při závažném nebo opakovaném porušení táborových pravidel může být účastník vyloučen z tábora
bez finanční náhrady.

Těšíme se na Vaše děti, případné dotazy a informace Vám rádi zodpovíme v Domě dětí a mládeže
telefon/fax : 318 623 127, 608 522 677, 607 529 763
e-mail : jelinkova@ddm.pb.cz
V Příbrami, únor 2019

