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LT VÁVROVKA Zaklínač, 4. – 16. ČERVENCE 2021
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA
Sraz účastníků: v neděli 4. července 2021 mezi 15:00 a 16:00 hod. přímo na LT Vávrovka (Mapička s
popisem cesty je součástí emailu, či ke stažení na webových stránkách skupiny Sedmička).
Vzhledem k hygienicko-protiepidemickým opatřením proběhne předání dětí zrychlenou formou
bez dlouhodobé přítomnosti rodičů na tábořišti. Ze stejného důvodu budou letos zakázány
návštěvy na letním táboře.
Ukončení tábora: v pátek 16. července 2021 mezi 15:00 a 16:00 hod. na Vávrovce.
Předání dětí proběhne v podobném režimu jako příjezd na tábor.
Smluvní podmínky: v případě, že se rozhodnete ze závažného důvodu nezúčastnit našeho tábora,
prosíme Vás o okamžitou zprávu, abychom mohli kontaktovat náhradníky. Děkujeme!
Na základě zákona č. 526/1990 Sb. si dovolujeme stanovit stornovací podmínky. Bezplatné storno je možné
realizovat do 14 dnů před zahájením tábora; do 7 dnů před zahájením tábora činí storno 20 % z ceny tábora, po
tomto termínu činí storno 40 % z ceny tábora.

Ostatní
Na našem táboře rozdělujeme děti do oddílů smíšeného věku a pohlaví. Věříme, že toto opatření má
pozitivní dopad např. na vztahy mezi dětmi, realizaci celotáborové hry, péči o menší děti, organizaci
tábora… atd.
Věnujte, prosím, pozornost vyplnění prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti a listu
účastníka, zvláště pak údajům týkajícím se zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností
dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte především své dítě. Pokud se zdravotní stav dítěte nebo
předepsané léky změní před odjezdem na tábor, odevzdejte tuto informaci v písemné podobě při
příjezdu na tábor. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. V případě onemocnění
dítěte hradí případné poplatky za léky provozovatel tábora. Pravidelně užívané léky si účastníci
přivezou z domova a uloží u zdravotnice tábora. Při nástupu na tábor zajistěte, prosím, aby měly
děti umyté vlasy a ostříhané nehty. Zároveň pečlivě zkontrolujte, zda nejsou infikované vší
dětskou. Případná infekce zjištěná v den nástupu je důvodem k nepřijetí dítěte na tábor. Děkujeme
za pochopení.
Seznam vybavení účastníka tábora je ke stažení na webu spolku Sedmička. Seznam Vám bude zaslán
i emailem. Zajištěním tohoto vybavení umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře.
Sladkosti dětí se z hygienických důvodů skladují v potravinovém skladu, proto je, prosíme,
nevybavujte větším množstvím.
Zvláště u mladších účastníků doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci na adresu tábora:
LT Vávrovka, Újezdec 28, Kardašova Řečice, PSČ 378 21.
V průběhu tábora je hlavní vedoucí k zastižení na tel. čísle 603854233.
Děkujeme za Vaši důvěru a případné dotazy rádi zodpovíme.
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