
Vážení rodiče, 

jsme rádi, že jste své dítě přihlásili na 1. hněvotínský pobytový tábor 2015. Celý náš realizační tým již 
několik měsíců neúnavně připravuje zábavný tematický program pro malé indiány a také samozřejmě 
technicky a koordinačně zabezpečuje naše budoucí tábořiště. Věříme, že v nás vloženou důvěru 
nezklameme, očekávání dětí mnohonásobně předčíme a všichni dohromady si tento prázdninový 
týden užijeme. Velmi nás potěšilo, že zájem o tábor byl opravdu veliký a podařilo se ho naplnit na 
100% . Cítíme velkou zodpovědnost, protože koncem srpna zůstane v Hněvotíně opravdu jen hrstka 
dětí ve věku 7-14 let, většina totiž bude na našem táboře! 

Tým vedoucích je sestaven výhradně z občanů žijících v naší obci a převážná většina z nich má velké 
zkušenosti s vedením dětí a mládeže. Hlavní vedoucí Mgr. Radka Dudová absolvovala kurz hlavního 
vedoucího, na jehož konci obdržela certifikát. Všichni táboroví vedoucí mají potvrzení od svého 
praktického lékaře, že jsou způsobilí pracovat s dětmi a mládeží. V měsíci červnu se pak členové 
táborového týmu zúčastní povinného školení BOZP a kurzu první pomoci. Děti budou pojištěny.                                                

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší zálohové platby 1500,- Kč na spolkový účet ProVás Hněvotín z.s. a 
zároveň připomínáme pár nutných kroků, které je nutno ještě učinit před odjezdem na tábor. 

1. Do 20. června 2015 doplaťte druhou část platby 1400,- Kč. Rodiče, kteří již zaplatili celou částku 
2900,-/pobyt / dítě, již nic hradit nemusí. 

2. Do 30. května 2015 navštivte s dítětem obvodního lékaře pro potvrzení POSUDEK LÉKAŘE a 
předejte nejpozději do 30. 6. Mgr. Radce Dudové,  Stanislavu Ošťadalovi nebo Petru Niessnerovi, 
Hněvotín 400 (spolková adresa).   

3. Pokud budete nuceni  své dítě z vážných důvodů  z tábora odhlásit, učiňte tak pouze písemnou 
formou na spolkovou adresu Hněvotín 400. Jestliže za své dítě najdete náhradu,(dítě 8 -12 let), 
nebude účtován storno poplatek - viz smluvní podmínky. 

4. V den odjezdu v sobotu 15. srpna 2015 v 8.30 hod. bude nutno odevzdat zdravotníkovi:                        
- oboustranně ofocenou kartičku pojištěnce dítěte                                                                                                                                                                    
- prohlášení o bezinfekčnosti s datem 15. 8. 2015 podepsanou zákonným zástupcem dítěte.                     
Na tomto dokumentu prosím zaškrtněte tyto dodatečné informace:                                                            
- zda je dítě PLAVEC či  NEPLAVEC                                                                                                                               
- zda SOUHLASÍTE /  NESOUHLASÍTE  s použitím barev  na pokožku vašeho dítěte.                                                                                               
(Barvy určené k aplikaci na kůži budou použity při různých indiánských hrách, večer budou vždy 
z pokožky odstraněny.) 

V blízké době budou spuštěny webové stránky spolku, na které umístíme veškeré nové táborové 
informace i dokumenty, které Vám již byly zaslány, nebo se tvoří . Najdete zde např. táborový řád, 
tel. kontakty na vedení tábora, seznamy dětí v družstvech a na pokojích, denní rozvrh, jídelníček 
apod. Na tomto webu pak budete moci každý den sledovat aktuální informace a fotky z tábora 
„slovem i obrazem“. O zprovoznění  webu  vás budeme včas informovat . 

                                                                                                              S pozdravem táborový TÝM. 

Přílohy: 

1. Doporučený soupis věcí na tábor                                                                                                                                                 
2. Posudek dítěte od obvodního lékaře                                                                                                                              
3. Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte 


