Informační část přihlášky
Pionýr, z. s.
78. PS Skalka – oddíl Pětník

2019: Cesta kolem světa
aneb milionový závod
Datum odjezdu: sobota 27. července 2019, sraz k odjezdu po poledni, bude upřesněn před
odjezdem, Praha, hlavní nádraží, před vstupem do haly cca uprostřed (v parku), v případě
deště v hale hned za vstupem, cca uprostřed.
Velká zavazadla odveze přistavené auto. Na cestu dětem zůstane batůžek. Od cílové stanice
děti půjdou přibližně 5 km pěšky, zvolte proto vhodnou obuv a oblečení, do batůžku pití,
popř. pláštěnku.
Datum příjezdu: sobota 10. srpna 2019, cca v 14:00 hod. tamtéž, přesný čas bude
upřesněn.
OSOBNÍ ODVOZ NA TÁBOR je možný, časy budou upřesněny před odjezdem. Prosíme,
abyste tuto variantu uvedli v závazné přihlášce.
Tábořiště se nachází u obce Popovice - Kamenná Lhota (Středočeský kraj, mezi Benešovem
u Prahy a Vlašimí). Odbočka na polní cestu na tábořiště je mezi obcemi Popovice a Kamenná
Lhota u modrých schránek. Cesta k tábořišti je v poměrně dobrém stavu.
Odkaz na mapu: http://mapy.cz/zakladni?vlastnibody&x=14.7602364&y=49.6956136&z=15&ut=T%C3%A1bo%C5%99i%C5%A1t%C4%9B&uc=950Ylx
VlIg&ud=49%C2%B041%2749.755%22N%2C%2014%C2%B046%275.433%22E

Vážení rodiče,
je tu další tábor oddílu Pětník, již 13. pod tímto jménem. Jedeme opět na tábořiště TZ
KAPR Popovice jako v předchozích letech. Letos ve znamení cesty kolem světa a snahy získat
úžasný balík vítězstvím milionového závodu .
Tábořiště splňuje zákonem stanovené normy (vč. hlášení hygienické stanici atp.). Tábor je
zajištěn kvalifikovaným personálem (akreditované kurzy podporované MŠMT), tj. hlavním
vedoucím, oddílovými vedoucími a technickým zázemím. Děti bývají rozčleněny do 4
smíšených oddílů. Chod tábora je dán rámcovým programem, zahrnujícím různé druhy her
(celotáborových, oddílových, individuálních), případným výletem, prostorem pro osobní
čas, zlepšování táborových dovedností, odpočinek a hygienu.
Základní upozornění a informace o chodu našeho tábora:
 děti se stravují 5× denně (možnost požádat o jídlo i mimo stanovenou dobu), dovezené
sladkosti jsou vybírány a k dispozici především o poledním klidu;
 případné diety je třeba předem konzultovat a je očekávána součinnost rodičů při jejich
zabezpečení;
 bližší informace k odjezdu budou rodičům zaslány cca měsíc před odjezdem (přesný
čas, bližší informace k průběhu tábora apod.)
 za elektroniku, šperky a jiné drahé předměty neneseme odpovědnost, dětem je,
prosím, s sebou nedávejte, mobilní telefony nedoporučujeme a nenabíjíme; mobilní
spojení na tábor je zajištěno;
 návštěvy na táboře nejsou povoleny z důvodu narušení programu a výchovného
působení (stres pro děti: „proč všem přijeli rodiče a mně ne“);
 storno poplatky:

2 měsíce – do 1 měsíce

10 %

1 měsíc – 15 dní

20 %

14 dní – den odjezdu

50 %

 v případě předem neplánovaného odjezdu během tábora vracíme pouze stanovenou
stravní normu (80,- Kč/den) od následujícího dne po dni odjezdu, v případě
plánovaných předčasných odjezdů (či pozdních příjezdů) na tábor, uvedených
v závazné přihlášce, je cena sjednána individuálně.
 Součástí přihlášky jsou další dokumenty: formulář přihlášky, formulář posudku lékaře,
nástupní list vč. potvrzení bezinfekčnosti a informacemi o zpracování osobních údajů,
doporučený seznam věcí.
 Provozovatel si vyhrazuje změnu podmínek, nebo zrušení tábora při nenaplnění
dostatečné kapacity, tj. min. 36 dětí, či případných jiných okolnostech, které by
realizaci tábora znemožňovaly.

Vybavení tábořiště:
 ubytování v podsadových stanech s podlážkou a dvěma pevnými lůžky vybavenými
matrací a prostěradlem;
 strava z vlastních ešusů v zastřešené jídelně, vaří pověřená osoba podle schváleného
jídelníčku v kryté kuchyni;
 zajištěno sprchování teplou vodou; zastřešená umývárna s tekoucí pitnou vodou;
 suché záchody – zvlášť dívky, chlapci, personál, marodka;
 elektrifikovaný srub poskytující zázemí zdravotníka, kuchyně, materiálu atp.
 bazén

Všechny dotazy rádi zodpovíme mailem či telefonicky. Preferujeme e-mailovou komunikaci.

Děkujeme za projevenou důvěru,
Monika Formáčková, hl. vedoucí tábora

SOUHRNNÉ INFORMACE PRO PŘIHLÁŠKU
Datum konání:

27. 7. – 10. 8. 2019

Pořadatel:

Pionýr, z. s., 78. pionýrská skupina SKALKA,
Štítného 29, Praha 3, oddíl Pětník

Hl. vedoucí tábora:

Mgr. Monika Formáčková

Místo konání:

Táborová základna KAPR*, Popovice

Cena tábora:

3.890,- Kč**

Kontakty (preferujeme mail):

Monika Formáčková 725 031 834
prihlasky.taborpetnik@gmail.com
(h.vedouci@taborpetnik.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB - č. účtu

556690/0300

Variabilní symbol:

Není-li vám nahlášen po zaslání vaší přihlášky,
prosíme, kontaktujte hl. vedoucí, která vám jej přidělí,
u platby musí být vždy uveden.

Platba:

V případě, že žádáte fakturu, zašlete současně s
přihláškou i kompletní fakturační údaje.
Platbu, prosím, uhraďte do 7. 6. 2019. (Není-li
sjednáno jinak. Včasná platba umožňuje nákup
materiálu apod.) V případě nároku na slevu si ji,
prosím, rovnou odečtěte ze zasílané částky.

*Adresa tábora:
LT 78. PS SKALKA – oddíl Pětník
TZ KAPR
257 02 POPOVICE
** Sleva ze základní ceny:
První moment: zašlete-li přihlášku do 4. 4. 2019 včetně, získá účastník slevu
150,- Kč (tj. snížená cena 3740,- Kč).

