Letní tábor Soseň u Jesenice
Vedoucí tábora: Václav Řešátko, tel. 606 765 691, reditel@skolarevnicov.cz
Šárka Mikovcová, tel 731 981 996, zástupkyně@skolarevnicov.cz
Zlata Řebíková,
Jiří Zetka
Zdravotnice: Zdena Churánková
Zásobovač: Dušan Volovik
Kuchyně: Bohumila Simandlová, Jitka Fröhlichová, úklid: Jana Šťastná
Adresa na tábor: Rekreační zařízení Soseň, Soseň 44, 270 33 Jesenice u Rakovníka -Soseň

Odjezd:
Odjezd je plánován autobusem 16. 08. 2020 ve 14,00 hod. od budovy ZŠ ( Benešova ulice ).
Příjezd:
Děti z tábora přiveze autobus 22. 8. 2020 v 14:00 – 15:00 hod. k budově ZŠ ( Benešova ulice )
Podmínky:
Provozovatel dětem nesjednává na dobu pobytu na táboře úrazové ani žádné jiné pojištění. Rodiče se
zavazují v případě úmyslného poškození zařízení tábora dítětem finančně nahradit škodu. Každý účastník
tábora podléhá táborovému řádu a je povinen řídit se pokyny vedoucích a dbá pokynů hlavního vedoucího
tábora. Důvodem k ukončení pobytu na táboře je závažné porušení táborového řádu a to bez nároku na
vrácení peněz.(alkohol, drogy, cigarety, výbušniny, agresivní chování, šikana, neplnění a narušování
táborového programu). Za cenné věci (mobilní telefony, mp3, přehrávače,…) si děti odpovídají samy, proto
prosím zvažte jejich nutnost na táboře. Vzhledem ke slabému mobilnímu signálu a dobíjení ponechte
tyto věci doma!!!
Další důležité informace:
 V případě nemoci či jiné nečekané události budeme kontaktovat zákonného zástupce dítěte, který je
uveden na přihlášce.
 K autobusu děti doprovoďte, je nutné odevzdání níže uvedených dokumentů zákonným zástupcem.
 Pozor na vši! Jestliže bude mít Vaše dítě vši, musí domů na odvšivení!!!
POZOR!!! Před nástupem do autobusu odevzdáte: (bez těchto dokladů nebude dítě na pobyt přijato) !!!
 Zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 Kartičku pojišťovny - kopii
 Lékařský posudek (s ohledem na současnou epidemiologickou situaci musí být vystaven v roce
2020 )
 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (kontrola vlasů – vši)
 Léky, které dítě pravidelně užívá, přiložíte zdravotnici s popisem do očkovacího průkazu.

