PRŮVODNÍ DOPIS
SPOLEČNOST HRŮZŮV MLÝN, z.s.
Zahradníčkova 1126, Praha 5, IČO 69345384
Vážení rodiče,
zde jsou základní informace k organizaci dětského tábora „Kočvarův mlýn“.
Tábor je každoročně financován především z Vašich plateb, které zajišťují provoz a opravdu jen základní
údržbu našeho vybavení. Z tohoto důvodu rádi přijmeme třeba i symbolické sponzorské dary, za které
budeme mít možnost zajistit lepší výbavu pro Vaše děti. Tento sponzorský dar máte samozřejmě
možnost odečíst si z Vašeho daňového základu.
K dopisu přikládám závaznou přihlášku. Její 1. díl, prosím, doručte poštou na adresu: Klára Drahoňovská,
Danielova 418/26, Praha – Čakovice, nejpozději do 15.6.2019. Zprávu dětského lékaře na 1. dílu závazné
přihlášky lze nahradit platným potvrzením lékaře vydávaného pro zotavovací akce (např. školy v
přírodě). V tomto případě s 1. dílem závazné přihlášky odevzdejte kopii tohoto potvrzení. Originál
přiložte ke 2. dílu závazné přihlášky, který od Vás vybereme s nástupem na tábor. Po skončení tábora
Vám originál vrátíme.
Cena poukazu pro jedno dítě je 4.650,- Kč. Platbu proveďte, prosím, do 30.6.2019, a to bankovním
převodem na účet č. 169689878/0300. Jako variabilní symbol, prosím, vždy uveďte rodné číslo dítěte
(nutné pro přiřazení Vaší platby). Platbu můžete také provést v hotovosti, po předchozí domluvě, u Kláry
Drahoňovské nebo Pavla Matějky (vystaví Vám samozřejmě písemné potvrzení). Zaplacení poplatku
bude kontrolováno při odjezdu dětí na tábor. Při zrušení účasti dítěte z Vaší strany účtujeme tyto
stornopoplatky z ceny poukazu:
1. 6. – 30. 6. 20%
1. 7. – 24. 7. 50%
po 24. 7.
100%
U autobusu budeme vybírat mimo 2. dílu přihlášky a průkazu zdravotní pojišťovny i doklad o zaplacení,
tj. kopie výpisu z účtu (platby v hotovosti dokládat nemusíte). Faktury pro zaměstnavatele na vyžádání
vystavíme. Potvrzení účasti dítěte na táboře vystavujeme po připsání platby na náš účet (též na Vaše
vyžádání).
Sraz k odjezdu autobusu bude v sobotu 27.7.2019 v 11:00 hodin. Návrat se očekává v sobotu 10.8.2019
kolem 16. hodiny. Místo odjezdu i návratu je u křižovatky ulic Nad Opatovem a U Chodovského
hřbitova, Praha 4 - poblíž je veřejné parkoviště, nedaleko stanice metra "C" Opatov. Podrobnosti na
přiložené mapce. Vlastní dopravu dětí na tábor uvádějte, prosím, v 1. dílu závazné přihlášky.
Upozorňuji, že jakékoliv návštěvy dětí na táboře jsou zakázány.
Informace
Email: hruzuv.mlyn@volny.cz
Web: www.hruzuv-mlyn.cz
Na webu naleznete mimo jiné i náš táborový řád, se kterým byste měli Vaše děti seznámit.
Těším se s Vámi i s dětmi na viděnou.
S pozdravem
Pavel Matějka, hlavní vedoucí tábora

Přihláška

1. díl doručit do 15.6.2019
2. díl odevzdat u autobusu

Platba

4.650,- Kč do 30. 6. 2019
na účet 169689878/0300
! Variabilní symbol RČ !

Kontakt
pro přihlašování
Klára Drahoňovská
Danielova 418 / 26
196 00 Praha – Čakovice
Nutné poslat poštou!!!

Informace

hruzuv.mlyn@volny.cz
www.hruzuv-mlyn.cz

Doprava

Vlastní dopravu dětí na tábor uvádějte v 1.
díle závazné přihlášky!
Odjezd (sraz): 27. 7. 2019 v 11:00 hod.
Návrat: 10. 8. 2019 asi v 16 hod.
Místo:
křižovatka ulic Nad Opatovem a
U Chodovského hřbitova, Praha 4
K autobusu
• 2. díl závazné přihlášky
• průkaz zdravotní pojišťovny

Adresa tábora

Návštěvy
na táboře
zakázány!

Letní dětský tábor
Kočvarův mlýn
Horní Meziříčko 22
378 53 Strmilov

Telefon během tábora
702 004 434

DŮLEŽITÉ INFORMACE
SPOLEČNOST HRŮZŮV MLÝN, z.s.
Zahradníčkova 1126, Praha 5, IČO 69345384
ODPOVĚDNOST ZA CENNOSTI
Vzdáváme se odpovědnosti za jakékoli poškození nebo ztrátu cenných předmětů, jako jsou šperky nebo
elektronika.


MOBILNÍ TELEFONY
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat dětem s sebou na tábor mobilní telefony. V případě
porušení tohoto zákazu budou mobilní telefony dětem odebrány, uloženy na bezpečném místě a
vráceny až při odjezdu domů.


SLADKOSTI
Prosíme, abyste pečlivě zvážili zasílání objemných balíků sladkostí a ostatních potravin. Děti se stravují
5x denně a mohou kdykoliv požádat o jídlo. Vytváření zásob ve stanu je krajně nevhodné z důvodu vyšší
teploty a vlhkosti i možného výskytu hlodavců.


VŠI
Žádáme Vás o pečlivou kontrolu vlasů dětí před odjezdem, zda se u nich nevyskytují vši nebo hnidy. V
prohlášení rodičů podepisujete, že dítě vši ani hnidy nemá.


GDPR
Z organizačních důvodů při přípravě a v době konání tábora o Vás a Vašich dětech shromažďujeme níže
uvedené osobní údaje vyplňované na přihlášce:
- jméno a příjmení
- datum narození
- rodné číslo
- adresu trvalého bydliště
- telefon
- e-mail
Po skončení akce, na vaši písemnou žádost adresovanou do sídla spolku, Vaše osobní údaje, v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů, z naší databáze odstraníme. Upozorňujeme Vás, že po výmazu
kontaktu z databáze nebude možné Vám zaslat informace a předběžnou přihlášku na tábor
v následujícím roce.

SEZNAM VYBAVENÍ
-

Prosíme, balte dětem věci do kufrů, nikoliv do sportovních tašek!
Osvědčilo se nalepit seznam věcí na víko do kufru.
Prosíme, nedávejte dětem, nové "nevyšlápnuté" boty.
Osvědčilo se označit všechny věci jmenovkou nebo značkou, a to i jídelní potřeby (např. sprejovou barvou,
nesmyvatelným fixem).

Důležité
- průkaz zdravotní pojišťovny v obálce A6 se jménem dítěte (odevzdejte při odjezdu)
Povinné základní vybavení (oblečení v přiměřeném množství k délce pobytu)
- spací pytel včetně obalu
- karimatka
- starší prostěradlo na povlečení molitanové matrace ve stanu
- krosna nebo batoh s konstrukcí pro třídenní putování vhodné velikosti (děti si nesou: spacák, karimatku,
jídlo, pláštěnku, náhradní oblečení)
- větší igelitové pytle na zabalení spacáku a karimatky při putování
- látkové pytle na špinavé prádlo (lze použít např. povlak od polštáře, ale ne igelitové pytle!)
-

pevné boty na výlety a putování, ideálně kotníkové + kvalitní ponožky
sandály nebo plážové pantofle
plátěná obuv – tenisky
pevná sportovní obuv
gumové holinky

-

spodní prádlo
ponožky slabší i silnější
trička s krátkým rukávem
košile nebo triko s dlouhým rukávem
krátké kalhoty
dlouhé kalhoty
teplý svetr nebo mikina
tepláková souprava
bunda (větrovka)
pyžamo nebo slabší tepláky určené výhradně na spaní
plavky
plátěná čepice

-

jídelní potřeby: příbor, trojdílný ešus, hrneček, láhev na pití – min. 0,7 l a utěrka
toaletní potřeby: ručníky, mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, šampon, kapesníky, tmavé sluneční
brýle, opalovací krém, (toaletní papír bude k dispozici)
kvalitní pláštěnka s kapucí (ne mikrotenová, která se roztrhne o první větev v lese)
kvalitní baterka + náhradní baterie a žárovka (ve stanech ani v lese není zavedena elektřina)
šátek na hry (každý potřebuje vlastní)

-

Doporučené vybavení
- repelent proti komárům a klíšťatům (ne pěnový)
- malý chlebník, ledvinka nebo baťůžek na drobnosti
- dopisní papíry se známkami a psací potřeby
- krabička poslední záchrany (šití, zavírací špendlíky, papír, malá tužka, provázek cca 5 m, kousek křídy, … )
- malá kniha, hudební nástroj nebo jiné „hračky“ pro zabavení během osobního volna
- kapesné cca 150,- Kč (možno předat v obálce vedoucímu u autobusu)

