Informace pro rodiče účastníků jarního příměstského tábora „Aljaška volá!“
v termínu 6. - 8. 2. 2019

Tři dny plné her, soutěží, kreativity, legrace a hlavně dobrodružství při celodenním výletu do Beskyd,
návštěvě aljašských zvířat v ZOO a zkušenosti z Aljašky přímo od dobrodruha a cestovatele Samuela
Huště.
Děti budou mít zajištěn vždy teplý oběd, pitný režim a dopravu na výlety. Táborový tým je sestaven ze
zkušených vedoucích, které děti znají z klubů Klika.

Sraz (předání dětí vedoucím):

středa a čtvrtek sraz v 8:00 v Klice, Bedrnova 1,
pátek sraz již v 7:45 před Klikou a v 8:00 odjezd autobusem na

celodenní výlet
Rozchod (předání dětí rodičům): středa a čtvrtek v 16:00 v Klice
pátek v 17:30 příjezd z výletu na zastávku Pískové doly

Co s sebou:
Středa_ Návštěva ZOO_Teplé a sportovní oblečení na venek, přezůvky a převlečení do klubovny (mohou
si ho nechat vždy v klubovně), svačinu a pití do ZOO. Mobilní telefony, tablety a jiné elektronické hračky
jen na vlastní nebezpečí. Doporučujeme Vám dopřát dětem během tábora odpočinek od těchto zařízení.
Kapesné dle vlastního uvážení. Děti si budou moc koupit drobné sladkosti v ZOO.
Čtvrtek_ Menší výlet po okolí_ Teplé a sportovní oblečení na venek, přezůvky a převlečení do klubovny
(mohou si ho nechat vždy v klubovně), svačinu a pití na výlet. Kapesné dle vlastního uvážení. Děti si
budou moc koupit drobné sladkosti v obchodě.
Pátek_Celodenní výlet do Beskyd_Teplé a sportovní oblečení na venek, přezůvky a převlečení do chaty
kde budeme obědvat (převlečení a přezůvky dát dětem do baťůžku sebou), svačinu a pití na výlet.
Kapesné dle vlastního uvážení.
O místě tábora:
Sraz a pobyt dětí mimo výlety bude zajištěn v klubovnách Pavučiny o.p.s. na ulici Bedrnově 1 v 2.NP. Více
na https://www.facebook.com/klikakluby/
Podmínky přihlášení:
Tábor je možno platit převodem na bankovní účet i z fondu FKSP (převod nutno uskutečnit do 10. 1. 2019).
Číslo účtu 2100489340/2010, variabilní symbol uveďte 47 + prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte.
Uvítáme, pokud uvedete do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které je platba a v případě účasti
sourozenců provedete úhradu za každé dítě zvlášť. Originál vyplněné přihlášky, včetně všech
požadovaných potvrzení (souhlas GDPR, lékařské potvrzení, doložená kopie průkazu ZP) spolu s celým
finančním obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte převodem na bankovní účet) doručte
nejpozději do 20. 1. 2019 do klubu Klika na Bedrnově a předejte našim pracovníkům. Na požádání
vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele rodičů. Rodiče, pobírající sociální dávky, můžou zažádat o
finanční podporu na jarní tábor úřad práce.

Tábor a rozvoj této služby můžete podpořit také dobrovolným darem na účet
88888007/2010 s VS 4700. Na začátku dalšího roku nebo podle vašich
požadavků Vám zašleme potvrzení o vašem daru pro možnost snížení daně z příjmu.
Pořadatel:

Pavučina o. p. s., Bořivojova 29, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 02243041

Hlavní vedoucí tábora:

Ing. Dana Eliášová, tel.:631 434 689, dana.eliasova@pavucina.net

