letní příměstské tábory 2018
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE
místo konání tábora: Centrum dětí a rodičů, z.s., 1.ZŠ – zadní vchod z Tachovské ulice,
Západní 18, Plzeň – Bolevec
termín konání tábora: dle přihlášky
Časový harmonogram dne:
7.00 – 8.00 h
příjem dětí
8.15 - 9.00 h
divadelní představení – Dobrodružství panáčka Pinocchia
8.00 – 12.00 h
dopolední program vč. svačiny
12.00 – 12.30 h
oběd
12.30 – 13.00 h
relaxace
13.00 – 15.30 h
odpolední program vč. svačiny
15.30 – 16.00 h
odchod dětí domů
Program dne je pestrý, zahrnuje činnosti vnitřní i venkovní, na všech typech táborů děti absolvují vycházky do přírody
a pohybové aktivity.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. PODROBNÉ INFORMACE K PROGRAMU TÁBORA
Podrobný program tábora obdrží rodiče elektronicky (na kontaktní e-mail) na konci měsíce června, dále bude
k dispozici na http://www.cedrplzen.cz./

2. ADMINISTRATIVNÍ POKYNY K ZAHÁJENÍ TÁBORA - PRVNÍ DEN TÁBORA RODIČE ODEVZDAJÍ:
1. POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
- možno použít formulář, který je k dispozici na webu nebo vlastní,
- platnost posudku potvrzeného dětským lékařem je max. 1 rok, tudíž je možné použít posudek z jiných
dětských aktivit.
- upozorňujeme na nutnost včasného zajištění tohoto dokumentu vzhledem k letním dovoleným
dětských lékařů, bez posudku nebude dítě na tábor přijato!

2. PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - součást formuláře posudku nebo bude k dispozici formulář k podpisu
3. KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
3. VYBAVENÍ DÍTĚTE PRO KAŽDÝ DEN
- přezůvky
- vhodné sportovní oblečení a obuv, pláštěnka (v případě proměnlivého počasí nutno počítat se suchou i mokrou
variantou)
- svačina na celý den, podepsaná lahev na pití
- v případě výtvarného tábora vhodné oblečení na tvoření (např. staré triko)
Event. speciální vybavení bude upřesněno v podrobných instrukcích – viz výše.
Nedávejte s sebou dětem mobilní telefony (v případě nutnosti je možné zatelefonovat lektorkám nebo
z telefonu lektorek) ani žádné cennosti. Za jejich případnou ztrátu nenese Centrum dětí a rodičů, z.s.
žádnou odpovědnost!

4. KONTAKTNÍ OSOBY
Ing. Hana Pudelská – tel.č. 777 036 704
Mgr. Blanka Kroupová – tel.č. 728 646 656.
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou.
Mgr. Blanka Kroupová a Ing. Hana Pudelská

