Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno,, z. s.
IČO: 605 53 707,
707 Park Lužánky, Černá Pole č. ev. 792, Brno 613 00

INFORMA
INFORMAČNÍ
DOPIS PRO RODIČE
OSLAVKA 2018

Vážení rodiče,
Předáváme Vám pokyny a tiskopisyy k letnímu stanovému táboru 2018.
Prosíme Vás, abyste tábor chápali především
př
jako vyvrcholení naší celoroční
ní práce s dětmi. Tábor pro nás i
pro děti znamená důležitý předěl
ěl a vykročení
vykro
k novým cílům. Jsme přesvědčeni,
ě čeni, že je to právě
práv účast na
budování a prožití skautského tábora, která dětem umožňuje rozvoj
voj jejich osobnosti. Věříme,
V
že právě
získávání a upevňování řady
ady dovedností, osobního vztahu k přírodě a načerpání
čerpání hlubokých prožitků
prožitk na
táboře probouzejí a upevňují
ují nejcennější
nejcenně charakterové hodnoty.
Účast na tábořee pokládáme proto za závaznou
z
podmínku členství v našich
ch oddílech.
oddílech
Chtěli
li bychom Vás poprosit, abyste respektovali termín tábora a nebrali si děti
d dříve, nebo je za námi
posílali později.
ji. Pro vedoucí je potom těžší
t
dětem přizpůsobit program, rozčlen
členění družin, rozpisy hlídek,
apod. Tábor budují členové oddílů podle svého věku
v
z velké části
ásti sami a společným
společ
úsilím. Proto se každý
musí zúčastnit přípravy, budování a bourání tábora včetně dokonaléhoo úklidu tábořiště
tábo
a jeho okolí. Oficiální
konec tábora je v sobotu 21. července
ervence 2018 a je nezbytné termín odjezdu respektovat
re
z organizačních
důvodů. V nutných a neodkladných případech
p
je třeba se domluvit s vedoucím oddílu.
oddílu
Musíme Vás také požádat, abyste dodrželi závazné termíny a odevzdali veškeré
keré písemnosti a doklady
včas. Očekáváme i včasné
asné zaplacení táborového poplatku.

Děkujeme Vám srdečně za porozumění
porozumě a spolupráci.

Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno,, z. s.
IČO: 605 53 707,
707 Park Lužánky, Černá Pole č. ev. 792, Brno 613 00

INFORMACE K TÁBORU 2018
1. Všeobecné informace
1.1. MÍSTO TÁBORA
Poblíž obce Nová Ves u Oslavan
Loc: 49.1226478N, 16.2953892E
1.2. DOBA TÁBORA
Od pondělí 2. července
ence do soboty 21.
2 července 2018
1.3. KONTAKTNÍ ADRESA
Jméno a příjmení
Tábor skautského střediska Hiawatha z Brna
pošta Nová Ves, 664 13

(prosím, důsledně uvádějte adresu, v okolí je skautských táborů více)
1.4. TÁBOROVÝ POPLATEK
3500 Kč

1.5. KONTAKTY NA VEDOUCÍ
Vedoucí tábora,, vedoucí oddílu Awen:
Awen Karel Otto – Waun, 777 247 011, waun@volny.cz
Zástupkyně vedoucího tábora:
tábora Barbora Zedníčková - Aya, 721 168 015, zednickovab@seznam.cz
Vedoucí oddílu světlušek: Marie Lukášová – Tori, 776 332 261, lukasova.maruska@gmail.com
lukasova.maruska
Vedoucí oddílu skautek: Kateřina Somolová – Tami, 602 799 922, tamoun7@gmail.com
Vedoucí oddílu Žebětín: Michal Pospíšil – Savana, 606 566 252, savana.tramp@gmail.com

Vedoucí budou na telefonu k zastižení o poledním klidu 13:30 – 14:30 a večer po 21:00, pravděpodobně ale ne každý
den. Ozveme se případně nazpět.

2. Tiskopisy
Je nutno vyplnit a do určených termínů odevzdat vedoucím oddílů.
2.1. PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
−

Odevzdejte samostatně, pokud možno ihned na schůzce rodičů, příp. na nejbližší akci nejpozději však do 30.
4. 2018.
2.2. ZDRAVOTNÍ DOKUMENTY

−

Odevzdejte do 30. dubna 2018 vedoucímu oddílu:
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-

kopii očkovacího průkazu

-

kopii průkazu pojištěnce

-

zdravotní dotazník

-

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (možno použít i posudek ze školy).
školy) Musí se jednat o originál,
nikoli o kopii. Na konci tábora dostanete nazpět pro použití na další akce.

2.3. POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
ČNOSTI
−

Odevzdává se první den na táboře případně na četě. Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na
tábor!

3. Důležité termíny
−

Do 30. 4. 2018 odevzdání závazné přihlášky na tábor, uhrazení táborového poplatku,
poplatku odevzdání
zdravotní dokumentace

29. 6. 2018 nakládání osobních věcí
−
−
−

pátek 29. 6. 2018 mezi 7:00 - 8:00
sklad v Husovicích Náměstí
áměstí Republiky 4 (věci zabalené nepromokavě a označeny viditelně jménem a
oddílem).
pokud
okud v daném časovém rozmezí nemůžete věci ke skladu donést, tak prosím kontaktujte vedoucího svého
oddílu

2.7. 2018 hromadný odjezd z Brna pro světlušky a Popůvky (předpokládaný termín)
−
−
−

pondělí 2. 7. 2018 ráno na hlavním vlakovém nádraží u pošty
s sebou: malý batůžek, svačinu na cestu, pití, pláštěnku
na srazu odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti

20. 7. 2018 táborák pro rodiče
−

všechny rodiče srdečně zveme na táborák, který se bude konat v pátek večer, příjezd mezi 18 a 19 hodinou

−

jen prosíme, abyste respektovali ukončení tábora, které bude až v sobotu kolem 14 hodiny a děti si dříve
neodváželi – na táboře můžete s námi přespat ve vlastním nebo od nás půjčeném stanu případně odjet a
v sobotu dorazit znovu

21. 7. 2018 ukončení tábora
−

ukončení tábora proběhne v sobotu kolem 13
1 hodiny, po závěrečném slavnostním nástupu

−

teprve poté bude možné si děti odvést domů autem, nebo pojednou hromadně vlakem (předpokládaný návrat
kolem 17 hodiny – čas bude upřesněn v průběhu tábora)

−

osobní věci
ěci budou hromadně odvezeny do Brna v odpoledních hodinách (cca 17 hodina) na místo
hromadného návratu, kde si budete moci vyzvednout i děti
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4. Pokyny k platbě
4.1. TERMÍN PRO ZAPLACENÍ
−

Do 30. 4. 2018
4.2. ZPŮSOB PLATBY

−

bezhotovostně na
a účet číslo 2300101486/2010.. Variabilní symbol = datum narození dítěte (ve tvaru
DDMMRRRR). Prosíme pouze o platby na účet nikoli v hotovosti.
4.3. ZPŮSOB PLATBY OD ZAMĚSTNAVATELE
ZAM
(FKSP)

−

Bezhotovostně na základě faktury.
fakt
Pro vystavení faktury dodají rodiče následující údaje, které si ověří u
zaměstnavatele:
1) Přesný název a plná adresa firmy
2) IČO firmy
3) DIČ firmy
4) výši příspěvku v Kč (zpravidla to bývá celý táborový poplatek, a to i tehdy, kdy firma neproplácí celý
poplatek - rozdíl se pak kompenzuje mezi rodičem a firmou)
5) případné zvláštní požadavky
požadav firmy na textaci faktury; zda musí být uvedeno jméno a příjmení
pří
dítěte,
jméno a příjmení zaměstnance, telefonický kontakt na rodiče (z důvodu vysvětlení případných
nejasností)

−

U hospodáře střediska nebo hospodáře oddílu (dle dohody) si rodiče nejpozději do 30. 4. 2018 vyzvednou
fakturu, kterou pak osobně doručí zaměstnavateli k úhradě.

−

Pro žádost o příspěvek kontaktujte Michala Zedníčka - Pešniho, 723 378 222, michal.zednicek@gmail.com
4.4. STORNO POPLATKY

−

V případě dřívějšího odjezdu dítěte z tábora pouze z důvodu nemoci nebo vážných
vážnýc rodinných důvodů se vrací
za každý den nepřítomnosti stravné 80,80, Kč/den.

5. Předpokladem účasti na táboře je řádné členství
−

Řádným členstvím v Junáku se rozumí zaplacení ročních členských příspěvků.

6. Zdravotní problémy
−

Doporučujeme preventivní očkování proti infekčnímu
i
zánětu mozkových blan.

−

Prosíme rodiče, aby před odjezdem zkontrolovaly své děti, zda nemají vši. V krajním případě zjištění výskytu
vší u dítěte, budeme nuceni dítě poslat zpět do Brna. Na táboře nejsou vhodné podmínky pro zabránění šíření
příp. následnému odvšivení.
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7. Pomoc rodičů na táboře
Budeme rádi za jakoukoli pomoc ze strany rodičů a známých při stavbě tábora.
tábora
−

Přijet můžete o víkendu od 30.. 6. do 1. 7.

−

Děti můžete vzít rovnou s sebou – budou se také drobnou měrou podílet na stavbě

−

O Vašem příjezdu informujte vedoucího příslušného oddílu, abychom s Vámi mohli počítat

Předem děkujeme.

