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Důležité podrobné informace k Příměstskému letnímu táboru 2018
Termín konání tábora:

16.7. – 20.7.2018 (pondělí až pátek)

Pořadatel:

Figurka z.s., Svatý Jan nad Malší 16, 373 23, Svatý Jan nad Malší, IČ: 22863338

Odpovědní vedoucí :

Michaela Hájková, tel. 737 257 108 (hlavní vedoucí tábora)
Štěpán Chovanec, tel. 607 942 855 (zástupce hlavního vedoucího tábora)

Adresa tábora:

Svatý Jan nad Malší, budova ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší

Název tábora:

Příměstský letní tábor Svatý Jan nad Malší, letní školka a družina
„Prázdniny s Figurkou“

Nástup dětí:

Od 6:15hod (nejpozději však do 9:00hod)

Vyzvednutí dětí:

Max 16:30hod (déle pouze po dohodě s hlavním vedoucím)

Cena:

1.250,-Kč/5 dní (250,-Kč/den) (V ceně je zahrnuta strava, pitný režim,
materiální a personální zajištění a vše s táborem související)

Platba účastnického poplatku:
Účastnický poplatek je možno uhradit buď hotově nebo převodem na účet spolku.
1.

Platba zálohy ve výši 500,-Kč nejpozději do 30.4.2018 (nevratný rezervační poplatek)
Uhrazením této zálohy (rezervačního poplatku) máte místo na našem příměstském táboře
rezervované.

2.

Platba doplatku (dle počtu dní na příměstském táboře) prosíme uhradit nejpozději do 15.6.2018
(prosíme o včasnou platbu doplatku)

Platba hotově:
Poplatek budeme vybírat na faře ve Sv. Janě nad Malší (na návsi, působiště Figurky z.s.) po předchozí
telefonické domluvě na tel. č. 737 257 108 (Michaela Hájková)
Platba převodem:
Číslo účtu: 256 306 871/0300
Variabilní symbol - datum narození dítěte (bez teček, mezer) do poznámky pro příjemce napište jméno
dítěte.
(Přijaté platby budeme potvrzovat na e-mail uvedený v přihlášce.)
Stornovací poplatek v případě zrušení přihlášky na LPT:
Do 30.4.2018 bez storno poplatku
Od 30.4.2018 do 15.6.2018 propadá rezervační poplatek 500,-Kč
Od 15.6.2018 do 1.7.2018 storno poplatek ve výši 600,-Kč
Po 1.7. 2018 je storno poplatek ve výši 800,-Kč
V případě neomluvené účasti je storno poplatek v plné výši táborového poplatku, tj. 1.250,-Kč.
V případě nemoci bude storno poplatek stanoven dohodou.
V případě odhlášení dítěte v průběhu tábora se vrací část poplatku jen z důvodu nemoci.
Veškeré storno poplatky jsou použity na rozvoj LPT (nákup materiálů, odměn pro děti, aj.)
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Závazná přihláška:
Přihlášku můžete vyplněnou naskenovat do PC a odeslat na e-mail hajkovapm@gmail.com
Přihlášku můžete vhodit do schránky na faře ve Svatém Janě nad Malší nebo odeslat poštou na adresu
Figurka z.s., Svatý Jan nad Malší 16, 373 23, Svatý Jan nad Malší
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.4.2018
O přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí doručení přihlášek.
O naplněnosti tábora Vás budeme informovat pomocí našich webových stránek www.figurka.webnode.cz
Věk dětí:

Tábora se mohou zúčastnit děti ve věku od 3 do 14ti let.
Děti budou rozděleny do dvou skupin dle věku (školka, družina)

Kapacita tábora je omezena na cca 35 dětí.
Stravování:

Strava je zajištěna ve spolupráci s Hospodou u Kostela (dopolední svačina, oběd, odpolední
svačina, pitný režim) Jídelníček k nahlédnutí na nástěnce u vstupu do školy.

Program tábora:

Pro děti jsou připraveny nejrůznější pohybové hry a soutěže, kreativní činnosti a
mnoho jiného.

Seznam dětí školka:
• lehké vzdušené oblečení pro hraní ve třídě
• bačkory s pevnou patou
• pokud u nás bude dítko spát, tak bude potřebovat pyžamo či košilku
• náhradní oblečení do sáčku v šatně (tričko, mikinu, kalhoty, spodní prádlo, ponožky)
• oblečení na ven dle počasí, aby nevadilo případné ušpinění
• pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek, apod.) proti sluníčku
• pláštěnka, gumovky
• starší tričko nebo zástěru na výtvarku
• cvičební úbor a cvičky
• kapesníčky (nejlépe papírové) a označený ručník
• lahev na pití označenou jménem
Pokud si dítka své věci nepoznají, označte vše jeho jménem nebo značkou
Seznam věcí družina:
• lehké vzdušné oblečení na hraní do třídy
• bačkory s pevnou patou
• oblečení na ven dle počasí, aby nevadilo případné ušpinění
• pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek, apod.) proti sluníčku
• pláštěnka, gumovky
• starší tričko nebo zástěru na výtvarku
• cvičební úbor a cvičky
• kapesníčky (nejlépe papírové) a označený ručník
• lahev na pití označenou jménem
Kontakt : Michaela Hájková, tel. 737 257 108, e-mail: hajkovapm@gmail.com
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