Tábor Manětín 2020 – jak to letos bude?
PROSÍME ČTĚTĚ DŮKLADNĚ CELOU DVOJSTRÁNKU – DŮLEŽITÉ!!!
Dobrý den všem,
nejdůležitější zpráva ohledně našeho tradičního manětínského tábora je jasná –
TÁBOR BUDE. Tedy samozřejmě za předpokladu, že nám do pořádání nezasáhne vyšší
moc (tím nemyslíme ani tak počasí, ale státní správu). Jsme ale optimisté a moc se na
všechny účastníky těšíme. Nicméně jsme nuceni se řídit novými hygienickými pokyny,
a tak dojde k dílčím změnám oproti standardním táborům. Jsme ale přesvědčeni, že
všechny změny nejsou nikterak limitující a vypořádáme se s nimi s nadhledem a
zdravým rozumem.
S ohledem na nepředvídatelnost možného výskytu koronavirové nákazy na táboře
dáváme všem zákonným zástupcům tímto na vědomí, že pokud bude nákaza COVID-19
na táboře potvrzena, bude tábor okamžitě ukončen, o této skutečnosti Vás budeme
bez zbytečného odkladu informovat a současně vynaložíme veškeré síly k tomu, aby se
tato nerozšířila a za Vaší součinnosti se děti dostaly co nejdříve do bezpečí domů.
Cena za tábor: 2.950,- Kč
Storno poplatek v případě zrušení tábora z rozhodnutí státní správy: 500,- Kč (z důvodu
nákladů vzniklých již před zahájením tábora – např. výroba trička či nákup potravin
nepodléhajících zkáze; táborové tričko obdrží každý účastník i v případě, že se tábor
konat nebude).
Storno poplatek v případě předčasného ukončení tábora z důvodu potvrzeného
výskytu nákazy COVID-19 se bude odvíjet od vynaložených a již spotřebovaných
nákladů na provoz tábora k okamžiku jeho ukončení.
Termín placení tábora je do 29. 7. 2020! Tábor lze platit na náš běžný účet vedený u
České spořitelny a.s. - číslo účtu je 761296379/0800 – částka Kč 2.950,00 a variabilní
symbol je datum narození dítěte – důležité!! Pokud máte děti dvě, možno platit
jednou položkou a do VS uveďte pouze datum narození jednoho z nich! Dále je možno
též vystavit fakturu – uveďte přesný název, adresu a IČO firmy.
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Z důvodu zajištění nutné dezinfekce po předchozím běhu
tábora dochází ke změně příjezdu a odjezdu z tábora.

PŘÍJEZD NA TÁBOR:
-

-

LETOS SE NEBUDE ORGANIZOVAT HROMADNÁ DOPRAVA AUTOBUSEM Z
HOLÝŠOVA. Všechny účastníky musí přivézt na tábor rodiče nebo jiná
zodpovědná osoba.
Příjezd je stanoven na neděli 16. 8. 2020 mezi 10:00 a 11:30.

-

V souladu s aktuálně platnými hygienicko-protiepidemickými opatřeními
stanovenými pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 vydané
Ministerstvem zdravotnictví ČR proběhne u všech účastníků vstupní lékařská
prohlídka (měření teploty, zběžná vizuální kontrola).

-

Apelujeme na rodiče, aby na tábor nepřiváželi děti, které mají zvýšenou
teplotu či respirační onemocnění.
Rodiče nebudou vpuštěni do prostoru tábora – předání dětí proběhne na louce
před táborem. Vedoucí a instruktoři dětem rádi pomůžou s ubytováním a
vybalením věcí.

-

ODJEZD Z TÁBORA:
-

Odjezd je stanoven na čtvrtek 27. 8. 2020 mezi 18:30 a 20:00, případně si
můžete děti vyzvednout v pátek 28. 8. mezi 9:00 a 11:00.
Datum, kdy si účastníka tábora vyzvednete, nám prosím sdělte při příjezdu na
tábor.
Závěrečné vyhodnocení a táborový oheň za účasti rodičů se KONAT NEBUDE.
Vyhodnocení za účasti všech táborníků proběhne letos zcela výjimečně před
příjezdem rodičů ve čtvrtek odpoledne.

Roušky na táboře nosit nebudeme, v případě nutnosti poskytneme dítěti
jednorázovou ústenku.
Z hygienických důvodů na tábor NEBUDE MOŽNÉ přivézt vlastní jídlo (sladkosti či jiné
dobroty, které mají děti standardně v krabičkách). Pro děti ale chystáme speciální
netradiční překvapení – pojízdnou táborovou prodejnu. Proto doporučujeme dětem
mírně navýšit kapesné ☺
Bylo zvykem, že při návštěvě sprch si děti chodily kupovat sladkosti do města.
V průběhu tábora nebude možné navštívit obchody v Manětíně ani v jiném městě či
obci.
Letos prosím na tábor dětem ani neposílejte balíky s dobrotami. Dopisy či pohlednice
jsou samozřejmě vítané ☺
Adresa tábora: Letní dětský tábor Holýšov v Klenotech, 331 62 Manětín
(na dopisy nezapomeňte uvádět jméno dítěte)
Děkujeme moc za Vaši spolupráci. Věříme, že vše hravě zvládneme a jako každý rok si
tábor parádně užijeme ☺
Hlavní vedoucí:
Hospodář a zástupce
vedoucího tábora:
Zdravotnice

Martin Pytlík – ŘEPA - tel. 702 213 681
Alena Burianová – BURÁK - tel. 603 783 250
Miroslava Polanská – MIRKA
Olga Reiserová – OLÍ
Hana Žáčková – BÍĎA

