Z. S. KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Organizace pro děti a mládež
Mail: kdz@aclysa.cz; telefon: 739 524 779
http://klub.aclysa.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. Sportovní - orientační běh (soustředění)
2. „Postavme to spolu“ – o přátelství
Smluvní podmínky
Vážení rodiče a milé děti
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstských táborech pořádaných Klubem dobré zprávy Lysá
nad Labem. Jsme spolek, který se snaží na křesťanských principech vést děti a mládež k získání správných postojů
k sobě i k druhým.
Příměstský tábor je určen pro děti školního věku (po zakončení minimálně 1. třídy) z Lysé nad Labem a okolí.
Probíhá v pracovní době rodičů. Věříme, že se nám tímto podaří naplnit i potřebu rodičů, kam umístit děti o
prázdninách v době zaměstnání.
Místo konání příměstských táborů: Dětský areál Čechova ulice, Lysá nad Labem, z centra směrem k mateřské
škole v Brandlově ulici.

1.

PT sportovní – orientační běh

Termín tábora: 29. 7. – 2. 8. 2019
Cena tábora: 1250 Kč/1 dítě/jeden termín
Hlavní vedoucí na táboře: Marika Benešová, telefon: 739 524 779
Program a organizace:
 Tábor bude probíhat pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
 Přibližný časový rozsah od 06:30 do 16:00. Program začíná v 08:00.
 Každý den pojedeme mimo Lysou n/L „běhat“ na mapu pro orientační běh (forma výletů).
 Stravování: obědy budou zajištěny v restauracích a svačiny budou děti dostávat ve stanovených
časech v areálu či na výletech. Pitný režim zajištěn.
 V pátek program pro rodiče s opékáním. Děti vám předvedou, co se během týdne naučily a co
prožily.
Téma: sportovní - orientační běh
Vyzkoušeli jste si někdy orientační běh? Procházkou či během podle mapy (někdy i fáborků) budeme v lese, v
parku nebo ve městě hledat kontroly (kovové stojany s červeno-bílou látkou a kleštičkami na ražení značek do
průkazek). Vychutnáme si pohyb, sejdeme se s kamarády, případně se novými kamarády seznámíme. Formou her
se naučíme důvěřovat mapě, získáme znalosti mapového klíče a piktogramů. Vyzkoušíme si klasickou trať, štafety
a skorelauf. Přečteme si i některé biblické příběhy.
Vybavení dětí na tábor: „Prohlášení zákonných zástupců“ - potvrzení o bezinfekčnosti (součástí přihlášky),
kopie průkazky zdravotní pojišťovny, lžička, láhev na pití 1,5l, ručník, sportovní oblečení na převlečení (po
běhu, aby děti nebyly ve zpoceném oblečení), čepice nebo jiná pokrývka hlavy proti slunci, pláštěnka pro případ
deště, (nebo na sezení v terénu), psací potřeby (tužka, guma, modrá propiska, ne pero, které se vodou rozpije),
batůžek na věci – děti si budou nosit věci s sebou jako na výletě, buzolu – kdo má.
Některé věci si děti mohou ponechat v dětském areálu v uzamčené chatce.

2.

PT s názvem „Postavme to spolu“ - o přátelství:

Termín tábora: 5. 8. – 9. 8. 2019
Cena tábora: 1500 Kč/1 dítě/jeden termín
Hlavní vedoucí na táboře: Marika Benešová, telefon: 739 524 779
Program a organizace:
 Tábor bude probíhat pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
 Přibližný časový rozsah od 06:30 do 16:00. Program začíná v 08:00
 Stravování: obědy budou zajištěny v restauracích a svačiny budou děti dostávat ve stanovených
časech v areálu či na výletech. Pitný režim zajištěn.
 Celodenní výlet.
 V pátek program pro rodiče s opékáním. Děti vám předvedou, co se během týdne naučily a co
prožily.
Téma: Postavme to spolu – o přátelství
Měli jste někdy hromadu LEGA a mohli z ní postavit cokoliv? Teď máte šanci! Pojďte se nejen při stavění učit
týmové spolupráci, přátelství a realizaci nápadů. Na biblických principech si ukážeme, že stavění zámku nebo
budování přátelství, má svá pravidla. Budeme zpívat, sportovat, hrát hry, tvořit a zažívat dobrodružství.
Vybavení dětí na tábor: „Prohlášení zákonných zástupců“ - potvrzení o bezinfekčnosti (součástí přihlášky),
kopie průkazky zdravotní pojišťovny, lžička, ručník, deka nebo karimatka na odpočinek při poledním klidu,
oblečení na převlečení, čepice nebo jiná pokrývka hlavy proti slunci, gumáky, pláštěnka, psací potřeby, batůžek na
výlet, láhev na pití 1,5l na výlet.
Většinu věcí, které si děti donesou s sebou, je možno po celý turnus nechat v uzamčené chatce.

Společná ustanovení:
Jak dítě přihlásit: Přihláška je k dispozici u hlavní vedoucí a na internetových stránkách klubu. Vyplňte a odešlete
přihlášku na adresu, která je hned pod tímto textem. Poté, co nám bude vaše přihláška doručena, vás budeme
nejpozději do 14 dní kontaktovat. Jestliže budete vyžadovat potvrzení, uveďte v přihlášce, jaký druh potvrzení
potřebujete. Pro přijetí dítěte na tábor bude rozhodující pořadí došlých přihlášek a vhodnost tábora pro přihlášené
dítě (např. věk).
Přihlášky zajišťuje: Marika Benešová, ČSA 1630, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, nebo na mail: kdz@aclysa.cz
Zaplacení tábora: nejdéle do 30. 6. 2019
Příchod dětí na příměstský tábor:
Rodič nebo zákonný zástupce dítěte přivede dítě osobně do areálu v Čechově ulici první den daného turnusu
(pondělí) a předá je nejdéle do 7:45 zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu. Rodič (zákonný zástupce) předá dítě
s potřebným vybavením (viz níže), s potvrzením o bezinfekčnosti (je součástí přihlášky), kopií průkazky
zdravotní pojišťovny a s případnými léky. Zda bude dítě v ostatní dny přicházet i odcházet samo, nebo
v doprovodu rodiče (matky, otce, zákonného zástupce), je nutno přesně uvést v přihlášce.
Návrat z tábora:
Po skončení společného programu v 16:00, odevzdáváme dítě rodičům nebo ho pošleme domů samotné (viz
přihláška). V pátek vás od 16:00 zveme na společný program dětí s rodiči a opékáním uzeniny. I když nebudete na
společném programu, přijďte si dítě osobně vyzvednout.
Zákaz: děti nebudou mít u sebe nože a cenné věci. Zvažte, zda potřebují mobilní telefony. Neručíme za
případné ztráty či poškození.
Stornovací poplatky: Celou zaplacenou částku za tábor rodičům vrátíme vždy, bude-li dítě před táborem
nemocné, (nutné předložení potvrzení od lékaře) a povede-li se nám zajistit náhradníka. V případě, že se nepodaří
zajistit za dítě náhradu, dojde po skončení tábora a po odečtení provozních nákladů k vrácení části peněz.

Pokud by dítě ze zdravotních nebo závažných kázeňských důvodů nemohlo absolvovat celý turnus, vrátíme peníze
za jídlo (případně výlet) podle počtu dnů, po které dítě na příměstském táboře nebude. Kvůli odhlášení obědů je
nutné, aby rodiče omluvili své děti do 8:00 telefonicky u hlavní vedoucí.
Na přihlášce je velice nutné uvést telefonní číslo, na kterém bude možné kontaktovat rodiče (zákonného zástupce)
v době příměstského tábora (z důvodu ohlášení naléhavých zpráv či odvozu dítěte). Žádáme o pečlivé vyplnění
kolonky o zdravotním stavu dítěte. Napište nám o všech zdravotních omezeních, hyperaktivitě, či o
individuálním výchovném přístupu, které vaše dítě má. Pokud by na přihlášce nezbývalo místo, napište tyto
informace na další list papíru. Zatajení zdravotních potíží dítěte může být důvodem ukončení pobytu na
táboře. Při předání dítěte je povinností rodičů sdělit naší zdravotnici vám známá omezení, jejichž nedodržení by
mohlo vést ke zhoršení zdraví dítěte či nekázni.
Prosíme POZOR! Vybavte své dítě potřebnými léky na celou dobu pobytu na příměstském táboře. Při předávání
dítěte dejte podepsané léky našemu zdravotníkovi.
Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo paní Mariky Benešové 739 524 779, či pište na mail uvedený
v hlavičce.

