POKYNY K POBYTU
Letní dětský tábor – Tomášov – Mikulášovice
(Petr Šilhán se svým kolektivem vedoucích)

Věková kategorie: 6 – 16 let. Ubytování: chatky po 4 – 6 osobách, WC, sprchy, teplá voda.
Adresa a telefonické spojení tábora: RS (LDT) Tomášov 11, 407 79 Mikulášovice Tel: 412 394 013

cena za dítě, jehož rodič není zaměstnanec Lázní a.s.:

Ceny a termín: III. turnus 30.7. – 13.8.20222

(5490,Cena za dítě zaměstnance

ubytování,strava,+

1000,-

doprava)

6490,- Kč

3.245,- Kč
3.095,- Kč

:

samoživitele:

Součástí ceny je stravování 5x denně včetně pitného režimu, doprava, ubytování s lůžkovinami, výchovný a zdravotní
personál, celodenní výlet, úhrady vstupného.

Platba tábora pro zaměstnance Lázní : danou cenu uhradíte zasláním na účet Lázní a.s.

účet č. 107-2304331/0100 dítěte a číslo turnusu
Rodiče, kteří

jako VS (variabilní syndrom) uveďte datum narození

( např. dítě narozené 14.5.2001 jede na III. turnus), takže VS. bude 1405200103

nejsou zaměstnanci Lázní a.s, budou na účet Lázní hradit pouze částku

1000,-Kč

za dopravu.

I u této platby je nutné uvádět variabilní symbol

Platbu je nutné uhradit nejpozději

25.5.2022

Dítě, za které nebude zaplaceno do 25.5.2022, nebude zařazeno do seznamu dětí jedoucích na tábor.
Podle seznamu o zaplacení určené ceny za dítě (v daném termínu) se objednává LDT (počet dětí, které se tábora zúčastní)
Na základě této objednávky obdržíme fakturu na kterou potřebujeme mít pohromadě částku potřebnou k uhrazení dané faktury, a proto
požadujeme včasné zaplacení.
Platbu za tábor budou rodiče, kteří

nejsou zaměstnanci Lázní, hradit ve výši 5490,-

Kč

přímo na účet Spolku Tomášov z.s. č. 2500758124/2010. Jako variabilní symbol
uveďte datum narození dítěte a číslo turnusu. Za III. turnus musí být platba uskutečněna nejpozději do

15.6.2022.

Doprava autobusem:
Odjezd:

III. turnus 30.7.2022

v 13:00 hodin – Františkovy Lázně - Dlouhá ulice (nad Luisinými lázněmi
směrem k LD Harwey)
v 13:15 hodin - Cheb - autobusové nádraží

Příjezd:

III. turnusu 13.8.2022 okolo 15:30 hod. – Cheb a Františkovy Lázně (na místo odjezdu).

Doporučený seznam věcí k pobytu na LDT
SPACÍ PYTEL, polštářek, 2x triko s dl.rukávem, 4x mikina, 8x triko s krátkým rukávem, 2x tílko, plavky, 15x spodní prádlo, 15x ponožky, 2x teplé
ponožky, 2x pyžamo, 5x tepláky, 4x kraťasy, 2x kšiltovka, PLÁŠTĚNKA (prosíme nepotrhané), 10x kapesníky (lepší papírové), větrovka, parádu na
diskotéku, batůžek na záda, domácí obuv (doporučujeme pantofle NÉ! uzavřené bačkůrky), HOLÍNKY-POZOR velmi NUTNÉ! a odpovídající
velikosti,sportovní obuv, turistická obuv, baterka, láhev na pití, župan, 2x ručník, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby a pasta, šampon na
vlasy, hřeben, žínku, ručník, jelení lůj,krém na opalování), sáček na špinavé prádlo. Podle zálib knihu, hudební nástroj, psací potřeby, atd. Seznam věcí
je pouze orientační a je na Vás rodičích, abyste jej doplnili dle individuálních potřeb dítěte tak, aby se mohlo převléknout vždy do suchého při nepřízni
počasí. Zavazadlo dítěte (jedno, nejlépe kufr) označte jmenovkou, doporučujeme také označit všechny věci a podepsat obuv (malé děti pak nevědí čí
co je!). Přiložte podrobný seznam věcí dítěte.
Důležité upozornění: škody na majetku způsobené z viny dítěte (prokopnuté dveře, rozbitá okna atd.) hradí rodiče dítěte (event.dítě) v plném
rozsahu.
Nedoporučujeme brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu, mobilní telefony, šperky a cennosti (pouze na vlastní nebezpečí). Přísný zákaz
pyrotechnických hraček, kouření, konzumace alkoholu a návykových látek. Porušení může vést i k vyloučení dítěte z pobytu na LDT. Odhlášení
dítěte z tábora je možné pouze písemně, doporučeným dopisem (viz. Všeobecné podmínky bod č. 5).
Úrazové připojištění dítěte zajistí rodiče dle vlastního uvážení. V ceně poukazu není zahrnuto.

Pokyny 2. Část

Nejpozději do 25.05.2022 předat
č.4 nebo nechat ve spisovně:
-

pí. Davidové, ředitelství Lázní a.s., přízemí,dveře

závaznou přihlášku, vyplněnou a podepsanou rodiči
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, vyplněný a potvrzený od lékaře ( stačí
kopie),
kopii karty pojištěnce
potvrzení o zaplacení tábora ( výpis z účtu)

Termím je nutné dodržet!!!
POZOR!
- před odjezdem nezapomeňte dát dítěti prášek proti žaludečním potížím při cestování,
- při prezenci, před odjezdem, předáte vedoucímu léky, které dítě užívá a prohlášení o bezinfekčnosti,
s datumem odjezdu
- na cestu dejte dítěti menší svačinu a pití. Pobyt začíná odpolední svačinou
Rodiče nesmí zapomenout dát dítěti s sebou:

1. léky, které dítě pravidelně užívá ( např. alergie) – označené jménem, návodem na užívání – nutné,
předat vedoucímu u autobusu ( budou předány zdravotnici)

2. kapesné (doporučujeme 200 - 400 Kč)
3. cestovní pas + Euro dle vlastního uvážení ( z důvodu plánovaných výletů do SRN, vstupné je v
ceně)
U menších dětí je možnost uložit peníze u vedoucích.

Všeobecné podmínky k účasti na pobytu naleznete na stránkách Tomášov z.s.
webové stránky spolku Tomášov : http://tabor.rs-tomasov.cz,
Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu:

E-mail: tabor@rs-tomasov.cz

Po – Ne
8 – 20 hod. GSM: 606 382 654 ( Petr Šilhán)
Po – Pá 16 – 18 hod. GSM: 602 648 093 (Jana Kořínková)

