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Důležité podrobné informace k letnímu táboru Nesměň 2016 –
„Léto s Buffallo Billem“
Termín konání tábora:

21.8 – 27.8.2016 (neděle - sobota)

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:

Táborová základna Nesměň

Název tábora:

Letní tábor Nesměň 2016 – „Léto s Buffallo Billem“

Sraz a návrat z tábora:
Sraz:
21.8.2016 (neděle)- na táborové základně Nesměň mezi 14:00 – 15:00 hod
Návrat:
27.8.2016 (sobota) – vyzvednutí dětí na táborové základně Nesměň po 15:00 hod
Cena: 1.800,- v ceně tábora je zahrnuta strava, pronájem chalupy, výlet, materiální zajištění a vše s táborem
související.
Úhrada:
Částku za tábor je možné uhradit buď hotově nebo převodem na účet spolku.
1. Platba zálohy ve výši 1.000,- Kč prosíme uhradit nejpozději do 31.5.2016
2. Platba doplatku ve výši 800,- Kč prosíme uhradit nejpozději 30.6.2016
Platba hotově: poplatek můžete hradit přímo v našem sídle Figurka z.s. (fara Svatý Jan nad Malší) po
předchozí telefonické domluvě – mob. tel. : 737 257 108 Michaela Hájková
Platba převodem:
Číslo účtu: 256 306 871/0300
Variabilní symbol: datum narození dítěte (bez teček, bez mezer) do poznámky napište jméno dítěte –
(každou přijatou platbu na účet Vám potvrdíme na e-mail uvedený v přihlášce)
Stornovací poplatek v případě zrušení přihlášky na letní tábor:
Do 31.5.2016 bez stornovacího poplatku
Do 30.6.2016 stornovací poplatek 500,- Kč
Do 25.7.2016 stornovací poplatek 700,- Kč
Po 25.7.2016 stronovací poplatek 50% z ceny tábora
V případě neomluvené účasti je storno poplatek v plné výši táborového poplatku.
V případě nemoci bude stornovací poplatek stanoven dohodou.
Veškeré storno poplatky budou použity na rozvoj tábora ( nákup materiálu a odměn pro děti)
Závazná přihláška:
Vyplněnou závaznou přihlášku můžete:
1) Naskenovanou odeslat na adresu hajkovapm@gmail.com (odešleme zpětný mail o doručené přihlášce).
2) Vhodit do schránky na dveřích fary – sídla Figurka z.s., Svatý Jan nad Malší 1, 373 23 Svatý Jan nad Malší.
3) Poštou zaslat na naši adresu.
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Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.4.2016 !!!
O přijetí dítěte na letní tábor rozhoduje pořadí doručených přihlášek .
O naplněnosti tábora Vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách
www.figurka.webnode.cz
Věk dětí: Přijímáme děti od 6ti let (po dohodě i mladší).
Kapacita tábora : 20 dětí (max. 24 dětí)
Stravování: 5x denně v dostatečném množství. Vaříme stravu domácího typu, která je vhodná pro děti.
S sebou na tábor dávejte dětem pouze omezené množství sladkostí. Pitný režim je zajištěn po celý den. 
Program tábora: Pro děti je připravena celotáborová hra letos s indiánskou tématikou. Čeká nás výlet,
soutěže, hry, zábava, dobrodružství …
Zdravotní služba: Vedoucí, kteří se účastní tábora, byli řádně proškoleni a mají platné zdravotní školení od
ČČK Český Krumlov.
Kapesné: max. 200,-Kč (na nákup pohledů a drobností na výletě)
Vzkazník: V průběhu tábora můžete nově posílat vzkazy Vašim dětem na email: hajkovapm@gmail.com,
zprávy budeme průběžně předávat. 
Kontakt : Michaela Hájková, tel. 737 257 108, e-mail: hajkovapm@gmail.com
Co s sebou na tábor :
Zavazadlo
Spacák, karimatka, deka na dřev. Postel ve stanu
Boty (sandály, sportovní boty, pevná obuv, holinky)
Ponožky (dostatečné množství, slabé i teplé)
Klahoty (dlouhé, kraťasy)
Tepláky (tepláková souprava)
Spodní prádlo (dostatečné množství)
Ručník a osuška
Trika s krátkým rukávem a bez rukávů
Plavky
Oblečení na spaní
Mikina, svetr
Bunda
Hygienické potřeby, opalovací krém, kapesníky
Repelent
Přezůvky
Pláštěnka
Čepice proti slunci
Sluneční brýle
Menší batoh na výlety
Baterka
Láhev na pití (označená)
Pytel na špinavé prádlo
Osobní léky
Kopie karty pojištěnce
Psací potřeby, pastelky a papíry
Kniha, hra, hudební nástroj …
Kapesné max. 200,- Kč

Nedoporučené věci!!!!
Cennosti všeho druhu – za ztrátu neručíme!
Elektronika (fotoaparáty, mobily, mp3…)!
Sirky, zapalovač, velký nůž a jiné zbraně!

U menších dětí doporučujeme, oblečení a
ostatní věci označit, aby nedošlo k
záměně a ztrátám!
Až budete děti balit vložte jim do
zavazadla seznam sbalených věcí, hned
se lépe pátrá komu co patří .
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TÁBOROVÝ ŘÁD
Tento táborový řád, je závazný všem účastníkům tábora:
1) Budu dbát dobrého jména tábora i celého kolektivu, budu aktivně plnit denní program,
přispívat svými nápady k jeho zlepšení, pomáhat svým kamarádům a dodržovat tento
táborový řád.
2) Veškerá ustanovení vedení tábora a pokyny oddílového vedoucího jsou pro mne závazné a
budu se jimi řídit.
3) Neopustím tábor bez vědomí a svolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího
a to ani do nejbližšího okolí !
4) Dodržuji režim dne a plním denní program, aktivně se ho účastním a nenarušuji ho svým
nevhodným chováním.
5) Dodržuji noční klid a v době před budíčkem neruším ostatní ze spánku !
6) V době odpoledního klidu relaxuji, odpočívám, chovám se tiše, neruším ostatní a nepobíhám
po táboře !
7) Udržuji si pořádek ve stanu, v zavazadle a ve společných prostorách, dbám na pravidelnou
hygienu (zuby !, před jídlem si myji ruce !)
8) K pití používám jen připravené nápoje, nepiji vodu neoznačenou k pití (ze studny, vrtu) !
9) Chráním táborový majetek, pokud si chci něco půjčit řeknu to oddílovému vedoucímu nebo
hlavnímu vedoucímu, zapůjčené věci vracím v pořádku zpět na místo, odkud jsem si je vzal !!!
10) Cenné věci včetně mobilního telefonu si ihned po příjezdu uložím u hlavního vedoucího
11) Je přísně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm bez vědomí vedoucího
12) Pokud jsem požádán o pomoc ať už vedoucím či kamarádem, neodmítám pomoci a vykonám
co je v mých silách (práce v kuchyni, zásobování dřevem, úklid společných prostor,
zásobování wc vodou …)
13) Dbám na slušné chování a vystupování při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod.,
14) Neplýtvám s jídlem ani s vodou
15) Chráním přírodu ať živou či neživou (nezahazuji svévolně odpadky !!!)
16) I sebemenší zranění mé či kamarádovo nahlásím zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě
17) Pokud potřebuji s čímkoli pomoci obrátím se bez váhání na jakéhokoli vedoucího  !
Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán
napomenutím, v závažných případech vyloučením z tábora. Podpisem přihlášky dávají rodiče a
účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.
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