Jarní příměstský tábor

2019
založe no
1990

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín: 11. – 17. února 2019
Jarní prázdniny pro obvody: Praha 1–5, Praha 11–13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, PrahaLipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká
Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

16. – 22. února 2019

Jarní prázdniny pro obvody: Praha 6–10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20,
Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, PrahaČakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, PrahaDubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, PrahaNebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol,
Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Provozovatel: Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB®, z.s.
Nuselská 66, 140 00 Praha 4, IČO: 49628984
tel.: 261 210 006, mobil: 602 887 514
e-mail: srubak@srubak.cz, web: www.srubak.cz
Forma: Příměstský jarní tábor je alternativou ke klasickému pobytovému táboru. Jedná se
o denní tábor se sportovní, poznávací a kulturní tematikou. Děti stráví den plný zábavy
a zajímavých aktivit v Praze a večer
mohou být opět s rodinou.
Program: Celotáborová hra „Příšerákovi“
obsahuje spoustu zajímavých her,
soutěže a tvorbu v klubovně,
deskové hry, hry venku, sportovní,
poznávací i kulturní aktivity, legraci,
dobrodružství,
kino,
muzeum,
výtvarničení a další aktivity …
Program je připraven tak, aby se
dostatečně zabavily malé i větší
děti.
Doprovodné programy: jsou poznávacími,
kulturními a zájmovými aktivitami
pro
děti
jako
doplněk
k celotáborové hře. Na každý den
je plánován jeden doprovodný
program, který většinou proběhne v dopoledních hodinách. Změna programů je
vyhrazena. Může se stát, že z organizačních důvodů budou některé doprovodné
programy v jiné dny, než bylo původně plánováno. Nicméně každý den proběhne
nějaký z nabízených doprovodných programů. Aktuální seznam těchto programů
najdete na našich webových stránkách www.srubak.cz .
Rozsáhlou FotoGalerii z našich předchozích táborů najdete na našich stránkách:
http://www.srubak.cz/fotogalerie/

CENA a PLATBA
Cena: 390,- Kč za den. Je jen na Vás, kolik a které dny si objednáte.
V ceně je zahrnuto:
 celodenní program, pomůcky na hry, odměny do soutěží,
 vstupné v rámci doprovodných programů,
 využití kluboven,
 teplý oběd, svačina, pitný režim. Teplý oběd je zajištěn formou poledního menu v restauraci při
zpáteční cestě z dopoledního doprovodného programu.
 organizační a pedagogický dozor,
 oblíbení vedoucí a spousta dalších lidí, kteří se o děti starají.
Storno podmínky: Pokud dítě odhlásíte
 14 a více dnů před nástupem na příměstský tábor, činí stornopoplatky 40 Kč za každý zrušený
den,
 2 až 13 dnů před nástupem na příměstský tábor, činí stornopoplatky 100 Kč za každý zrušený
den,
 méně než 2 dny před nástupem na příměstský tábor, činí stornopoplatky 100% z uhrazené
částky.
Příklad výpočtu výše platby:
 Počet dní je 3, tj. 3×390,– Kč. Částka k úhradě je tedy celkem 1170,– Kč.
Platba tábora:
 převodem na účet
částka:
číslo bankovního účtu:
IBAN :
Swiftový kód BIC:
majitel účtu:
variabilní symbol:
zpráva pro příjemce:

počet dní x 390,– Kč
0123164339 / 0800
Česká spořitelna, a.s.
CZ37 0800 0000 0001 2316 4339
GIBACZPX
TTO SRUB, Nuselská 66, Praha 4
obdrželi jste při objednávce
jméno a příjmení dítěte

 nebo je platbu možno provést i hotově v pokladně organizace (TTO SRUB, Nuselská 66,
Praha 4). Najdete nás zde http://www.mapy.cz/s/ecJo v úředních hodinách (úterý až čtvrtek 9–
18 hod.).
Potvrzení provozovatele pro zaměstnavatele, popř. fakturu zasíláme na požádání.
Dítě je závazně přihlášeno až po připsání částky na náš účet s variabilním symbolem, který
obdržíte na email po odeslání přihlášky. Myslete na to, že nám trvá cca 3 dny, než zjistíme, že
Vaše platba došla.
Nemáme žádný automatický administrační systém, který by Vám oznámil, že platba nám
došla v pořádku. Pokud Vás zajímá, zda-li platba dorazila k nám, napište nám email
s dotazem. Rádi na něj odpovíme. V dotazu nezapomeňte uvést Váš variabilní symbol a
datum platby.
Standardní doba pro uhrazení tábora je 14 dní od webové objednávky. Pokud nám během této
lhůty částka nedojde, bude Vaše místo přenecháno dalšímu zájemci. V případě, že Vám tato
lhůta nevyhovuje, domluvte si prodloužení termínu na telefonu 261 210 006 (úterý až čtvrtek
9–18 hod.) nebo mobilu 602 887 514 (pondělí až neděle 9–20 hod.) nebo emailu
srubak@srubak.cz . V prodloužení termínu úhrady tábora není žádný problém, jen o tom
potřebujeme vědět, abychom Vaše místo nepřenechali jinému zájemci.
V případě přihlášení dítěte v době kratší než 14 dní před začátkem tábora je třeba uhradit
platbu nejpozději den před nástupem dítěte na tábor.

SRAZ a NÁVRAT
Předání dítěte:
 každý den v čase 7:45 až 8:00 hod.
 dítě může na sraz docházet samo kromě prvního rána, kdy ho musíte na místo srazu
přivést a vyřídit administrativu s vedoucím oddílu.
Vyzvednutí dítěte:
 každý den v čase 16:00 až 17:00 hod.
 dřívější vyzvednutí je možné po domluvě (tel.: 602 887 514 nebo email srubak@srubak.cz).
 u dětí, které budou odcházet z tábora samy, je třeba tuto skutečnost uvést v Přihlášce
dítěte na tábor.
 v případě, že chcete, aby dítě bylo vyzvednuto jinou osobou než je zákonný zástupce
(otec, matka, ...), musí mít dotyčná osoba od Vás písemné potvrzení.
Místo srazu:
 místo srazu pro Váš první den účasti dítěte na táboře je Na Pankráci 1252/67, Praha 4.
Mapa zde https://mapy.cz/s/2oJyh . Zde budete informováni, do které klubovny bude dítě
docházet v následujících dnech (Na Pankráci 1252/67 nebo Lomnického 1071/1). Stejně
tak zde získáte i jméno a kontakt na vedoucího oddílu.

SEZNAM VĚCÍ
Administrativa první den tábora:
 místo srazu pro Váš první den účasti dítěte na táboře je Na Pankráci 67/1252, Praha 4.
Zde se dozvíte
o jméno a kontakt vedoucího oddílu, do kterého bude dítě docházet
o adresu klubovny, do které bude dítě docházet
o klubovny Na Pankráci 1252/67, Praha 4 a Lomnického 1071/1, Praha 4 najdete zde
https://mapy.cz/s/2oJDM .
 s sebou přineste Přihlášku s Prohlášením zákonných zástupců, včetně kopie kartičky
zdravotní pojišťovny (Originál kartičky zdravotní pojišťovny nám nenoste. V místě srazu je nemáme jak
nakopírovat.). Bez tohoto dokladu nemůžeme Vaše dítě přijmout,
 informujte vedoucího o zdravotním stavu dítěte,
 nezapomeňte také na pravidelné léky označené jménem a rozpisem dávkování,
 vedoucí oddílu může dítě odmítnout, v případě, že nebude zdravé,
 pokud bude dítě odcházet z tábora domů samo, je třeba mít tuto informaci jednoznačně
uvedenou na Přihlášce.
Co dětem s sebou?
 pohodlné oblečení dovnitř, teplé oblečení a nepromokavou bundu na ven,
 přezůvky do klubovny
 v den programu Horolezecká stěna sportovní oblečení + sálovou obuv na lezeckou stěnu,
 v den programu FunPark sportovní oblečení + doporučujeme protiskluzové ponožky,
 v den programu LaserGame tmavé sportovní oblečení + sportovní obuv,
 batůžek na svačinu, láhev s pitím, kapesník,
 průkazku na MHD nebo 2x dětskou jízdenku MHD (základní – 30 min.) na každý den,
 případné kapesné dle úvahy rodičů (pro vlastní potřebu v rámci suvenýrů apod.),
 během tábora je možné nechávat věci v klubovně v podepsané tašce,
 doporučujeme vše podepsat, nalezené svršky a další nezbytnosti tak snadněji najdou své
majitele.
Nedoporučujeme:
 mobilní telefon a ostatní elektroniku, řetízky a jiné cennosti, vyšší obnos peněz.
URL: www.srubak.cz

e-mail: srubak@srubak.cz

PŘIHLÁŠKA dítěte do příměstského dětského tábora TTO SRUB
Jméno a příjmení: ......................................................... Naroz.: ........................ Rodné číslo: ............................
Bydliště: ............................................................................ PSČ: ............. Variabilní symbol platby .....................
Třída ZŠ: .................. Adresa školy: ......................................................................................................................
U které zdrav. pojišťovny je dítě pojištěno: ............................................................................................................
U svého dítěte upozorňujeme na (brýle, rovnátka, kontaktní čočky, léky, doba užívání léků, atyp. povaha atd.):
..................................................................................………………………………………........................................
................................................................................................................................................................................
Dítě je alergické na (konkrétně): ............................................................................................................................
Jméno otce: ............................................................

Jméno matky: ............................................................

Telefon: ...................................................................

Telefon: .....................................................................

Dítě má sjednáno vlastní úrazové pojištění: ANO - NE *)

Dítě je plavec: ANO – ČÁSTEČNĚ - NE *)

Dítě bude odcházet po ukončení programu každý den (popř. ve dnech ........................................................... *)
domů SAMO – S DOPROVODEM *) . Pokud samo, tak v čase .................................
Dítě si bude ve dnech .................................... vyzvedávat **) ...............................................................................

zde nalepit kopii kartičky
zdravotní pojišťovny
přední strana

zde nalepit kopii kartičky
zdravotní pojišťovny
zadní strana

Vyplněním a podepsáním přihlášky dáváte souhlas s/se:
-

zpracováním osobních údajů výše uvedeného účastníka tábora podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, v platném znění. Údaje na této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele tábora a budou
zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro řádný provoz dětského tábora,
s podmínkami příměstského tábora TTO SRUB uvedenými na stránkách www.srubak.cz.

PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že dítě (jméno a příjmení) ............................................................... narozeno (dne) ...........................
bytem .................................................................................... je zdravotně způsobilé k účasti na dětském táboře
a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na dětský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Praze dne (den nástupu na dětský tábor):
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne nástupu dítěte na tábor .....................................................................
*) Nehodící se škrtněte

**) Jméno, příjmení a vztah k dítěti (otec, matka, babička, dědeček, teta, ... )

