Prosíme, čtěte pozorně!
Informace o letním táboře NA KOCANDĚ
Základna pro letní tábor se nachází nedaleko obce Skočice (okr.
Vybudována byla před více jak 20 lety na malém palouku
obklopeném lesem. Děti jsou ubytovány ve stanech po dvojicích. Součástí
vybavení stanů je dřevěná podlážka, dvě válendy a stolek (celková cena stanu
s vybavením se pohybuje kolem 10.000 Kč – případné úmyslné poškození
hradí rodiče).
V areálu tábora je stabilní dřevěná kuchyně, kde se 5x denně
připravuje strava. Dále dřevěná jídelna, dvě obytné buňky sloužící jako
ošetřovna a ubytovna nemocných dětí, dřevěný srub vedoucího tábora, kde si
děti mohou uschovat peníze, popř. cenné věci (hodinky, fotoaparát apod.)
Tábor není vybaven elektrickým proudem, voda na vaření a hygienu se používá z hygienicky
schváleného obecního vodojemu vzdáleného cca 200 m od tábořiště. Vedle nádrže na vodu je zde
vybudována dřevěná umývárna a sprcha..
Koupání je asi 2 km od tábora v rybníce u lesa (bývalé obecní koupaliště).
Kromě celotáborové hry a dalších společných programů se děti mohou ve volném čase
individuálně věnovat sportu – zahrát si fotbal, vybíjenou, volejbal, stolní tenis, bandbinton, šachy apod.,
nebo si zapůjčit společenské hry či knihy ke čtení. Připravovaná celotáborová hra je zaměřena
především na výchovu k samostatnosti, tvořivosti, rozvoji všeobecných dovedností (morse, uzle,
orientace, zálesáctví, zdravověda apod.) poznávání a ochranu přírody. Předpokládáme jistou samostatnost
Strakonice).

dítěte, které na táboře nebude v přímém kontaktu s rodiči.

Letošní celotáborová hra se jmenuje „Hvězná brána“. Děti se ocitnou ve světě fantazie a vědy tak, jak to
znají z televizního seriálu.
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedoucího tábora.
Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Pokud účastník opustí tábor
bez vážného důvodu (např. nemoc), ztrácí nárok na vrácení adekvátní částky z táborového poplatku a
vrací se domů na vlastní náklady. Rovněž při nenastoupení do tábora bez doloženého dokladu (lékařské
potvrzení apod.) nebude poplatek vrácen v plné výši:
při odhlášení do 1 měsíce - 10%
do 14 dnů - 25%
do 1 týdne - 50%

Neúčast na táboře se musí nahlásit vedoucímu tábora.
Škody na zařízení tábora způsobené neopatrným zacházením hradí zákonní zástupci účastníka.
V y p l ně ní

p ři h lá š ky :

U svého dítěte upozorňuji na (zdravotní problémy, záliby, jídlo, které nejí apod.), prosíme o důsledné vyplnění
této kolonky, abychom Vaše dítě poznali a předešli nedorozuměním.
Kontaktní email: – pokud možno. Z důvodu informování o dalších akcích a pod
Upozorňujeme rodiče, že úplně vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat co nejdříve a uhradit, uspokojit
lze pouze prvních 50 zájemců.

Vážení rodiče!
Provozování letního tábora je v současné době velice nákladná záležitost.
O základnu se snažíme starat co nejlépe, na údržbě jsme odpracovali již tisíce brigádnických hodin a
veškeré ušetřené finance neustále vkládáme do obnovy a údržby budov a vybavení tábora (stan. celty,
sport. potřeby, provozní materiál apod.). Přesto jen naše snaha nestačí!
Dovoluji si Vás, požádat o jakoukoliv finanční, či materiální pomoc. Pokud máte možnost nám nějakým
způsobem pomoci, obraťte se prosím na mě. Na požádání Vám samozřejmě vystavíme potřebné potvrzení
pro finanční úřad.
Předem Vám za všechny děkuji!

Plánek cesty
Při příjezdu od Vodňan ve Skočicích zatočit vlevo, na první odbočce jsou již táborové značky.

Prosíme rodiče, aby svým dětem během tábora alespoň 2x napsali, ale aby neposílali balíky s ovocem, sladkostmi a
podobně. Naším zájmem je, aby děti měly stravu pestrou a všeho dostatek.

Adresa: LT Na Kocandě, Skočice 387 75
......................................................................................................................................................................................................................................................

UPOZORNĚNÍ:
částku 3 250,-Kč je nutno uhradit nejpozději do 1. 6. 2008
Platbu je možno provést vkladem na účet PS, bankovním převodem, nebo hotově u hlavního vedoucího

Nezapomeňte uvést příslušný VARIABILNÍ SYMBOL = číslo přihlášky
Číslo účtu u České spořitelny: 641164339/0800
Hrazení zaměstnavatelem: zašlete nám prosím, nejlépe e-mailem, jeho název, adresu, IČ. Dále
jméno dítěte a variabilní symbol přihlášky – případné další požadavky na fakturu. V případě neúčasti
dítěte na LT bude tato alikvótní částka vrácena zpět zaměstnavateli, nikoli rodičům!!!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZOR !!!
Nástup: neděle 29.6.2008 - mezi 15:00 a 16:30 hodinou v letním táboře Na Kocandě
Odevzdat: průkazku zdravotní pojišťovny, předepsané léky, prohlášení zákonných. zástupců
Prosíme, NEDÁVEJTE dětem s sebou velké množství sladkostí, sušenek či jiných pochutin.
Cenné věci - MOBILNÍ TELEFON, rádio, elektronické hry apod. - nemohou mít u sebe a
budou uloženy u vedoucí LT.
Jídlo v den nástupu s sebou

Návštěvy v průběhu tábora z důvodů výchovných a hygienických nejsou povoleny.
Odjezd:

sobota 12. 7. 2008 od 9 – do 11 hodin

Vyzvednout: průkazku zdravotní pojišťovny, léky,záznamy o zdravotní péči v průběhu LT,
peníze, nože, případně jiné cenné předměty uložené u vedoucí LT.
Spojení: na táboře pro případ nouze – informace pro rodiče. Telefon nebude používán
k soukromým účelům!!!
Podrobnější informace Vám poskytne hlavní vedoucí tábora.
Přejeme Vašim dětem, aby se jim na táboře líbilo, vyšlo pěkné počasí a odnesly si spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Za celý kolektiv pracovníků tábora a skupinu Pionýr – Protivín hlavní vedoucí:
Mobil: 720 383 078
www.protivin.pionyr.cz
Email:

kocandato@seznam.cz
Zubka64@seznam.cz

Alena Skotnicová – Ája
Družstevní 631
398 11 Protivín

