Registrační číslo:

INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU
HOØICE 2018
Vážení rodiče,
Vaše dítě je přihlášeno na letní tábor Centra Dětí a Mládeže v České Kamenici, který
se koná od pondělí 9. 7. do středy 18. 7. 2018. Tábor je určen pro děti od 1. do 9. třídy
základní školy. Program tábora je zaměřen na turistiku, hry a koupání.
Areál rekreačního střediska Allegro se nachází v malebném prostředí Českého Podkrkonoší
v sousedství města Hořice. V okolí je spousta zajímavých historických památek, cyklotras a
jiných turistických cílů ke strávení aktivní dovolené. Pro ty, kteří hledají odpočinek u vody je
v areálu nově vybudovaný bazén o rozloze 150m2, jehož součástí je i dětské brouzdaliště a ve
vzdálenosti 700m se nachází velké přírodní koupaliště.
Děti budou ubytovány ve 4 lůžkových dřevěných chatkách se společným sociálním
zařízením. K dispozici je společenská místnost a jídelna. Strava 5x denně + celodenní pitný
režim.

Po celou dobu LT bude k dispozici služební telefon s číslem 777 274 246, kde se můžete
informovat o stavu dítěte, případně si domluvit hovor tak, aby nenarušoval táborovou činnost.
Proto není nutné, aby dítě mělo s sebou mobilní telefon.
Cena poukazu jsou 4.200 Kč. Rezervaci místa provádíme na základě vyplněné
přihlášky a zaplacené zálohy ve výši 500,- Kč. Pokud nevyužíváte příspěvku FKSP, je nutno
celou cenu poukazu uhradit nejpozději do 1. června 2018. Pokud do tohoto data cenu poukazu
nedoplatíte, je rezervace Vašeho místa zrušena a může být poskytnuta dalšímu zájemci. Na
požádání i dodatečně vystavíme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele k zaplacení z fondu
FKSP. V takovém případě Vám bude záloha vrácena. Závaznou přihlášku lze zrušit jen ze
závažných důvodů (např. zdravotní potíže), v ostatních případech propadá záloha 500 Kč ve
prospěch pořadatele LT.
Bankovní spojení Česká Spořitelna a.s. pobočka v České Kamenici, č.ú. 0921 414 339/0800
adresa majitele účtu Centrum dětí a mládeže, Dukelských hrdinů 328, Česká Kamenice 407 21.
Jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte.
Adresa tábora:
Letní tábor CDM Česká Kamenice
Kemp ALEGRO, 508 01 Dachovy u Hořic v Podkrkonoší
Odjezd: sraz v pondělí 9. 7. v 8:30 hod. na vlak. nádraží v Č. Kamenici, odjezd vlakem
v 9:06 hod.
Příjezd: ve středu 18. 7. v 16:46 na vlakové nádraží v Č. Kamenici.
Batohy dětí budou převezeny autem, které bude přistaveno na nádraží v čase odjezdu (příjezdu).
Hlavní vedoucí Bc.Radka Mouralová
Bližší informace v kanceláři CDM nebo na tel. čísle 412 582 815, mobil : 723 804 535,
Email: info@cdmck.cz, www.cdmck.cz

Vybavení účastníka LT HOŘICE 2018
(doporučené)
Výzbroj :
• příruční batoh na výlety
• baterka
• psací potřeby
• toaletní papír
• krém na opalování
• repelent proti klíšťatům
• hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, zubní pasta a kartáček, šampón )
• 3 x ručník
• láhev na pití na výlety
• umělohmotný hrnek na pití v areálu
Výstroj :
• vhodná turistická obuv
• sportovní obuv
• holínky
• sandály
• pláštěnka
• plavky
• čepice a brýle proti slunci
• větrovka
• teplý svetr
• pyžamo na spaní
• tepláková souprava na ven
• trička
• spodní prádlo a ponožky dle individuálních potřeb dítěte
• kapesníky
• velká igelitová taška nebo pytel na špinavé prádlo
Další vybavení dle uvážení rodičů.
Před odjezdem na tábor překontrolujte, zda velikost obuvi odpovídá potřebám
dítěte(v rámci LT se uskuteční i několik pěších výletů).
Nedoporučujeme dávat dětem drahé věci (mobilní telefony, elektroniku a
podobně), za ztrátu či poškození neponese pořadatel žádnou odpovědnost.
POZOR NEZAPOMEŇTE ! Na nádraží musí mít děti u sebe :
- vyplněné písemné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář přiložen) datum nesmí
být starší než jeden den před datem odjezdu
- zdravotní průkaz (pokud nebyl vystaven tak očkovací průkaz ), stačí jen kopie
- kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
- posudek zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře dle vyhlášky platné od
1.1.2014 (formulář přiložen).
Bez těchto náležitostí nemůže být dítě převzato !!!
Doporučené kapesné: 200 Kč až 300 Kč. Kapesné (nebo jeho část) můžete předat
při odjezdu vedoucím (v označené obálce) a tak především u menších dětí předejít
ztrátě peněz.
Pokud dítě bere léky, předat při odjezdu zdravotníkovi (označené jménem a
indikací).

