LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR DUHA AZ
Vážení rodiče, milé děti!
Právě jste obdrželi první informační balík a přihlášku na letní tábor, který
pořádá dětská organizace Duha Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou (dále jen
Duha AZ). Tábor se koná od 2. 7. do 15. 7. 2017 na základně Údolí Slunce
poblíž Železných Horek u Přibyslavi.
Pokud jste se rozhodli zúčastnit našeho tábora, vyplňte, prosím, všechna volná pole
v Závazné přihlášce. Dále si zajděte za svým dětským lékařem, který posoudí zdravotní stav
dítěte, potvrdí absolvování povinných očkování a také potvrdí, že se dítě může tábora zúčastnit.
Závaznou přihlášku (včetně části týkající se zdravotního stavu dítěte) poté potvrdí zákonný
zástupce svým podpisem.
Z důvodu hromadného pojištění je nutné, aby všichni účastníci tábora byli členy Duhy AZ.
Pokud vaše dítě v současné době není členem, vyplňte, prosím, také Přihlášku do dětské
organizace Duha AZ a odevzdejte společně se Závaznou přihláškou. Kvůli nutné administrativě
je cena tábora pro nečleny Duhy AZ zvýšena o 200 Kč oproti ceně pro členy Duhy AZ.
Přihlášku (přihlášky) co nejdříve odevzdejte na pravidelných duhových schůzkách, případně
hlavnímu vedoucímu tábora (osobně, poštou), a to nejpozději do 28. 4. 2017. Mějte prosím na
paměti, že kapacita tábora je omezena, a proto budou upřednostňovány dříve odevzdané
přihlášky (v případě většího množství najednou odevzdaných přihlášek přednostně osobně
odevzdané přihlášky a přihlášky stálých členů Duhy AZ).
Základní informace si přečtěte a uschovejte. Po odevzdání přihlášky a zařazení do seznamu
účastníků obdržíte obratem variabilní symbol, který je nutný uvést při platbě tábora.
Po zaplacení (avšak v dostatečném předstihu před táborem) obdržíte druhý informační balík,
tedy podrobné informace, seznam věcí na tábor a prohlášení o bezinfekčnosti.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tábora se na mě neváhejte obrátit.
David "Heri" Novotný, hlavní vedoucí tábora,
tel: 731 333 195, e-mail: az@duha.cz

PLACENÍ TÁBORA
Tábor zaplaťte po obdržení variabilního symbolu, nejpozději však do
31. 5. 2017. Po uhrazení poplatku za tábor bude vaše přihlášení bráno
za závazné.
Stornovat pobyt lze nejpozději do 17. 6. 2017 (telefonicky, e-mailem).
Z důvodu nákupu společného jídla a materiálu v době před táborem je však možné vrátit pouze
polovinu zaplacené částky. Při stornování pobytu po 17. 6. 2017 již bohužel není možné poplatek
vrátit vůbec.
Cena tábora: 2 800 Kč členové Duhy AZ; 3 000 Kč nečlenové Duhy AZ,
!!! 3. dítě v rodině 1 500 Kč (člen Duhy AZ) !!!
Způsoby placení:
 převodem na bankovní účet Duhy AZ: 2200972129/ 2010 (Fio banka)
o při platbě uveďte, prosím, variabilní symbol a jméno dítěte do zprávy pro příjemce
o chcete-li mít jistotu, že jsme vaši platbu přijali, pošlete nám e-mail, že jste platbu zadali
bance. Po přijetí platby (nejdéle do 3 pracovních dnů) vás budeme informovat.
 platbu provede zaměstnavatel na základě Žádosti o příspěvek zaměstnavatele,
případně na základě faktury
o oba dokumenty na požádání vystavíme
o prosíme opět o uvedení variabilního symbolu
 hotově hospodáři tábora
o pouze výjimečně po předchozí telefonické domluvě
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně placení tábora mě, prosím, kontaktujte.
Jan „Honzys“ Stratil, hospodář tábora
tel: 777 047 087 , e-mail: az@duha.cz

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR DUHA AZ
NEDĚLE 2. 7. 2017 – SOBOTA 16. 7. 2017

určen pro holky i kluky ve věku 7–15 let (po domluvě od 6 let)
MÍSTO:

Údolí Slunce, Železné Horky u Přibyslavi

POPLATEK:

2 800 Kč členové Duhy AZ; 3 000 Kč nečlenové Duhy AZ
(před podpisem Závazné přihlášky); 1 500 Kč 3. dítě v rodině (člen)

PŘIHLÁŠKY:

odevzdejte na duhových schůzkách nebo doručte hlavnímu vedoucímu
(osobně, poštou) nejpozději do 28. 4. 2017

PROGRAM:

hry, sport, soutěže, turistika, tábornické dovednosti, rozvoj osobnosti

STRAVOVÁNÍ:

5× denně; pití zajištěno po celý den

UBYTOVÁNÍ:

ve stanech s podsadami (po dvojicích)

POJIŠTĚNÍ:

všichni účastníci tábora jsou hromadně pojištěni

VEDENÍ:

hlavní vedoucí:
David „Heri“ Novotný, Polní 300/28, 591 01 Žďár n. S.;
tel: 731 333 195
zástupce HV:
Kateřina „Katysh“ Pokorná
zdravotnice:
Tereza „Terez“ Stránská

ADRESA:

Letní dětský tábor Duha AZ
Prodejna COOP
Náměstí 18
582 23 Havlíčkova Borová

DOPRAVA:

tam společně vlakem, zavazadla dodávkou; zpět s rodiči auty (děkujeme!)

NUTNÉ:

při nástupu na tábor je potřeba odevzdat:
 podepsané potvrzení o bezinfekčnosti s datem 2. 7. 2017
 průkazku zdravotní pojišťovny
 případné léky, které dítě užívá pravidelně

SRAZ:

v neděli 2. 7. 2017 dopoledne (bude upřesněn)

NÁVŠTĚVY:

proběhnou v SOBOTU 8. 7. 2017 dopoledne. Návštěva v jiný den (i v neděli)
bohužel negativně ovlivňuje táborový program či náladu ostatních dětí.
Děkujeme za pochopení!

UKONČENÍ:

v sobotu 15. 7. 2017 dopoledne (bude upřesněno)

UPOZORNĚNÍ:

kvůli nerušenému průběhu tábora a také kvůli ucelenému
zážitku dítěte z tábora je třeba, aby děti začaly a ukončily
táborový pobyt ve stanovený den

VYBAVENÍ:

seznam potřeb a další potřebné informace obdržíte po zaplacení poplatku,
avšak v dostatečném předstihu před začátkem tábora

ZAMĚŘENÍ:

STUDNA VĚČNOSTI

DALŠÍ INFO:

web: az.duha.cz/tabor2017
e-mail: az@duha.cz

telefon: 731 333 195

