Informace k táboru Písky 2016
Kontakt: hl. vedoucí Zbyšek Hergesell
Email: h.zbysek@seznam.cz
Tel.: 728 059 513 (prosím sms, pak se ozvu)
nebo šk. Tel. 313 558 128 (nedoporučuji, je třeba na mě přepojit, obsazená linka
apod.)
Adresa tábora: SLŠ a SOU Křivoklát Písky, 181
270 23 Křivoklát

Přihláška na tábor je závazná, zrušení je možné do konce února 2016 (s vrácením
zálohy), později se záloha vrací jen v odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc dítěte
apod.)
Záloha 500,- Kč je splatná nejdéle do konce ledna 2016. Ovšem pořadí přijetí záloh
bude určující pro zařazení dětí na tábor. Doplatek 2000,- Kč je splatný do konce března. Č.
účtu je: 8835221/0100, připsat “tábor-příjmení dítěte“
Při příjezdu na tábor je třeba odevzdat Potvrzení o bezinfekčnosti (s datem 2.7.2016 –
odjezd na tábor), kopii kartičky pojištěnce ZP , potvrzení od lékaře. Doporučujeme předat
vedoucímu kapesné dítěte v označeném obalu (podepsaná peněženka apod.). Ze zkušenosti
víme, že děti mají tendenci peníze někam založit, ztratit atd. a jsou s tím zbytečné problémy.
Vždy, když budou peníze potřebovat, dostanou je. Pokud budou mít děti peníze u sebe,
nemůžeme za ně ručit.
Na tábor je zákaz vozit počítače, tablety, telefony. Děti jedou na tábor, aby si od
těchto věcí odpočinuly a alespoň částečně se osamostatnily. Máme zkušenost, že telefonní
kontakt s dětmi přináší jen problémy. Pokud se Vám stýská, pište dopisy. Děti je také mohou
psát. Pokud by bylo třeba se s námi spojit, volejte nebo pište na výše uvedený mobilní
telefon.
Přihlášením na dětský tábor souhlasíte se zveřejňováním fotografií dítěte (nebo dětí)
na webu SLŠ a SOU Křivoklát, sloužící k propagaci. Fotografie nebudou nikdy poskytnuty k
reklamním účelům třetích stran.
Na táboře jsou zakázány návštěvy rodičů. Děti by měli získávat samostatnost. Navíc,
jak vysvětlit dítěti, že za „Pepíčkem byla celá rodina a za mnou nikdo“. Návštěvami vznikají
bezpečnostní rizika (kdo jste, rozvádějící se rodiče apod.) Za Vaše děti přebíráme v průběhu
tábora plnou zodpovědnost. Tak nás to nechejte dělat zodpovědně a bezpečně. Také ze
zkušenosti víme, že návštěvy rodičů vesměs končí odjezdem dětí domů.

Na táboře je strava 5x denně (snídaně se svačinou, oběd, svačina, večeře, příp. 2.
večeře. Pitný režim 24 hodin denně. Jídlo je kvalitní, z profesionální kuchyně, ovšem nejsme
ani Mc ani KFC.
Další informace budou postupně zveřejněny na www.sls-krivoklat.cz v sekci
Ubytování a služby. Pokud budou nedostatečné, neváhejte nás kontaktovat.

