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Přihlášky, seznam potřebného vybavení na tábor, platba

23. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR SDRUŽENÍ ARCHA, z.s.

 Přihlášky co nejdříve předejte osobně hlavnímu vedoucímu tábora nebo
obratem zašlete na adresu: Mgr. Karel Zerzáň, Podolí 212, 686 04
 Účastníci z Ostrožské Nové Vsi mohou přihlášku předat paní učitelce Mgr.
Patricii Bobkové.
 Dítě je přihlášeno na tábor po převzetí řádně vyplněné přihlášky hlavním
vedoucím letního tábora a doručením potvrzení o zařazení dítěte mezi
účastníky tábora na Vámi udanou e-mailovou adresu.
 Informace o odjezdu a příjezdu, seznam věcí, které si děti mají na tábor vzít,
a údaje k zaplacení tábora vám zašleme na začátku měsíce května 2020.
 Pro úhradu tábora je možno využít příspěvku zaměstnavatele z FKSP.
 Abychom mohli v dostatečném předstihu zajistit provoz letního tábora
(nakoupit všechen potřebný materiál, potraviny, uhradit pronájem tábořiště atd.), je třeba pobyt Vašeho dítěte zaplatit nejpozději do 31.
května 2020. Věříme, že chápete a včasným uhrazením pobytu dítěte na
táboře podpoříte naši snahu směřující k tomu, aby v den zahájení tábora
bylo pro děti vše řádně zajištěno a připraveno.

Podmínky pro zrušení závazné přihlášky
Storno poplatky:
a) Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora:
 3 měsíce
 10 % ceny tábora
 30 % ceny tábora
 1 měsíc
 2 týdny
 50 % ceny tábora
 1 týden
 80 % ceny tábora
b) Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez řádného
odhlášení: 100 % ceny tábora.
c) Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc a rodiče předloží lékařské
potvrzení, bude stržena pouze částka 20 % ceny tábora potřebná k úhradě
již vynaložených nákladů.
d) Řádným odhlášením dítěte se rozumí písemné odhlášení podepsané
zákonnými zástupci dítěte zaslané doporučeně nebo předané osobně
hlavnímu vedoucímu tábora.
e) Neuhrazené pohledávky budou soudně vymáhány.

Kontakty, další informace
 internetové stránky tábora: www.sdruzeni-archa.cz

 hlavní vedoucí tábora: Mgr. Karel Zerzáň
- telefon: +420 608 547 972, e-mail: archa@sdruzeni-archa.cz
- adresa pro zaslání přihlášek: Mgr. Karel Zerzáň, Podolí 212, 686 04
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ČELOŽNICE U KYJOVA 2. – 12. SRPNA 2020
Ahoj kamarádi a kamarádky,
nespočet vůní, chutí, zvuků, barev, tvarů a zajímavých příběhů. To si
většina z nás představí pod slovem Indie. Pokud vás láká pestrost a
rozmanitost této nádherné a zajímavé země, neváhejte a vydejte se
spolu s námi o letních prázdninách na táborovou expedici za čarokrásnými památkami a bohatou a slavnou historií Indie…
Nabízíme vám možnost prožít jedenáct letních prázdninových dnů na
táborové základně v Čeložnicích u Kyjova jako objevitelé putující po
městech, chrámech, palácích, horách a údolích Indie a prožít neobvyklá dobrodružství při celotáborové hře s popsanou tématikou.
Jako každým rokem vás čeká mnoho legrace, zajímavých her, sportování, koupání, vycházek, táborových ohňů, spousta kamarádů a kamarádek a samozřejmě i bezvadní vedoucí a skvělá kuchyně.
Všechny barvy a vůně Indie čekají právě na vás, nechejte se zlákat i
vy. Tak neváhejte a hlaste se! Těšíme se na dobrodružství prožitá
spolu s vámi.
Team Expedice Indie 2020
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Vážení rodiče,
víme, že zodpovědně vybrat vhodný letní tábor pro Vaše
dítě není jednoduchá záležitost. Abychom usnadnili Vaše
rozhodování, zda právě námi pořádaný tábor je ten pravý,
přinášíme následující informace:
 táborový pobyt trvá jedenáct dní – odjezd na tábor je
v neděli 2. srpna 2020 po obědě a návrat domů ve
středu 12. srpna 2020 v odpoledních hodinách
 tábor je určen pro kluky a holky od 7 do 16 let (tedy 1.
– 9. ročník ZŠ nebo primy až kvinty gymnázia)
 cena táborového poukazu je 4.000,- Kč (v případě
výrazného nárůstu cen potravin či energií, si vyhrazujeme možnost cenu poukazu přiměřeně navýšit)
 v ceně tábora je zahrnuto ubytování, strava pětkrát
denně, pitný režim, pedagogický dozor, doprava na
tábor a zpět, dohled zdravotníka a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
 děti jsou ubytovány spolu s kamarádem nebo kamarádkou, kterého si samy vyberou, ve dvoulůžkových
stanech s podsadou, dřevěnou podlážkou a spí na
postelích ve vlastním spacáku
 k dispozici je pevná budova s kuchyní, jídelnou – klubovnou, kryté umývárny a sprchy s teplou vodou
 táborová základna se nachází na okraji lesa v malebném prostředí přírodního parku Chřiby u obce Čeložnice, která je vzdálena asi 6 kilometrů od Kyjova
 táborový program pro děti je letos motivován celotáborovou hrou, která děti seznámí s historií a kulturou
Indie a je pečlivě připravován tak, aby se děti nenudily,
aby se střídaly zajímavé hry, sportování, výlety,
poznávání přírody, blízkého i vzdálenějšího okolí
s potřebným odpočinkem a dostatkem spánku
 důraz není kladen na nesmyslné soutěžení, ale na
navození kamarádské atmosféry mezi dětmi, na
spolupráci a pomoc při táborových aktivitách
 kapacita tábora je jen 60 účastníků – nehrozí tedy
žádná anonymita velkých hromadných táborů; všechny
děti mají příležitost se vzájemně dobře poznat a o to
lépe spolupracovat při táborových činnostech
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 během konání tábora budete moci na internetových
stránkách tábora sledovat každý den aktuální fotografie a zprávy o tom, co se na táboře děje a jak se
dětem daří
 pořadatelem letního tábora je zapsaný spolek Archa –
sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s., který se
zabývá organizováním aktivit dětí, mládeže i dospělých ve volném čase a jehož členové mají
dlouholeté zkušenosti s pořádáním dětských táborů
 letní tábor na základně v Čeložnici pořádá skupina
vedoucích pracujících ve sdružení Archa letos už
dvacátým třetím rokem

O děti se na táboře bude starat tým pracovníků
 hlavní vedoucí tábora, zdravotník
Karel Zerzáň (ředitel školy, Uh. Hradiště)
 vedoucí programu
Honza Matějíček (student VŠ)
David Franc (IT specialist, IBM Brno)
Jan Kozák (projektant, Altech Uh. Hradiště)
 vedoucí oddílů a instruktoři
Kateřina Pálková (učitelka, ZŠ Uh. Hradiště)
Veronika Pálková (učitelka, ZŠ Uh. Brod)
Barbora Ilčíková (učitelka, SŠ Zlín)
Tomáš Soustružník (zaměstnanec ČNB Praha)
Radim Schottl (učitel ZŠ Brno)
Vladislav Ilík (student VŠ)
Jan Ilík (student VŠ)
Ondřej Mikulášek (student VŠ)
Ondřej Smištík (student VŠ)
Marijana Brajdić (studentka VŠ)
Markéta Hráčková (učitelka, ZŠ Uh. Hradiště)
Lucie Šťastná (učitelka, ZŠ Uh. Hradiště)
Pokud Vás naše nabídka zaujala a rozhodli jste se Vaše
dítě přihlásit na letní tábor „EXPEDICE INDIE 2020“,
děkujeme za projevenou důvěru.
Další informace a zajímavosti o letošním táboře, fotografie z minulých táborů a reference rodičů a účastníků
tábora můžete najít na internetové adrese:
www.sdruzeni-archa.cz
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