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Vážení rodiče!      

Posíláme Vám podrobné informace k Vámi objednanému táboru. 
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* STRANU 3. A 4. VYTISKNĚTE A  VYPLNĚNÉ DONESTE  1.DEN  NA TÁBOR 
 

** V případě, že dítě na tábor  z nějakých důvodů  nepojede, informujte nás o tom prosím ihned, 

abychom mohli vyhovět dalším zájemcům a náhradníkům.           Děkujeme…                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNÉ INFORMACE 2016: 
Příměstské tábory Vratislavice nad Nisou 

téma: TÁBOR pro MIMONĚ TÁBOR pro HOBITY 

termín: (dle přihlášky) 11.7. - 15.7. 1.8. -5.8. 
  

 

 

 

PROGRAM:   každý den  od  8  h do  16 h (viz. str. 4) 
 

SRAZ  každý den  7.30 - 8.00  a  VYZVEDÁVÁNÍ  DĚTÍ  16.00 -16.30                                                                                                            
                               TÁBOROVÁ ZÁKLADNA - školní klub Vratislavice  (nebo dle domluvy) 

                                                                                                                                        

STRAVOVÁNÍ     Zajišťeno dle platných norem a vyhlášek   VE ŠKOLNÍM KLUBU  

                  Svačiny budou vždy dopoledne i odpoledne 

                  Obědy  budou teplé na  základně  (polévka, l, jídlo )                                                                                                                               

                                (výlet - děti dostanou  obědový balíček ,  rafting - oběd formou  pikniku) 

                  Pitný režim zajištěn  (táborová základna  - várnice) NUTNÉ MÍT SVOJI LÁHEV NA DOPLŇOVÁNÍ. 

POJIŠTĚNÍ – SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  PRO DĚTI ÚČASTNÍCÍ SE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ  
 

CO s sebou DO BATOHU  (VIZ. PROGRAM): 
   KAŽDÝ DEN:  

Léky – pokud dítě užívá ( případné alergie, vitamíny…)  

Pláštěnka nebo nepromokavá bunda, čepice 

Láhev na pití  

Toaletní potřeby, toaletní papír, kapesníky                     

Kapesné (není povinné a výši necháme na Vás)  

  VÝLET: Pevné boty (turistické boty nebo tenisky s dobrou podrážkou), náhradní ponožky  

  KOUPÁNÍ: v případě krásného počasí opalovací krém, čepici, plavky, ručník, igelitka  
 

  RAFTING : Boty do vody (stačí starší tenisky, crocsy nebo sandále s páskou přes patu), opalovací krém, čepici,        

                        plavky, ručník, igelitka  
 

  BOTY: Děti mohou přijít každý den v pohodlných LETNÍCH botech (sandálech…), a přezujeme se vždy podle 

činnosti, která bude následovat.  Do školního klubu - naši Táborovou základnu, si   tedy doporučujeme na celý týden 

vzít do pytlíku:    1.) Přezůvky – v době pobytu ve školním klubu se děti mohou přezout  

                              2.) Sportovní boty – tenisky vhodné na sport + náhradní ponožky 
 

Kontaktní  telefon  po celou dobu akce   - Aleš Ressler - 603 54 72 72 
 

1.den  odevzdejte:  VYPLNĚNÝ LIST ÚČASTNÍKA  (nutný podpis zákonného zástupce a  

                                                                                         nalepená  kopie kartičky pojišťovny) 
                                                                    

DOBŘE SI  TYTO KOMPLETNÍ  PODROBNÉ  

INFORMACE  K TÁBORU  DOMA USCHOVEJTE  !!!  



NÁVOD NA PLATBY INFO: 604 255 699,  iveta@ara-agentura.cz  
 

POZOR!!! POKUD JSTE SI TENTO NÁVOD STÁHLI na www.ara-agentura.cz - NEMÁTE TEDY PŘIDĚLEN 

SPECIFICKÝ SYMBOL ANI POTVRZENOU PŘIHLÁŠKU, A TAK JE TENTO NÁVOD NEPLATNÝ !!! 
 

 po obdržení přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace s návodem na platby se specifickým 

symbolem od pořadatele tábora ARA TÁBORY (e- mailem, dopisem, případně SMS) 

 VŽDY ale musíme mít od Vás přihlášku 

CENA TÁBORA:        999,-   

 zvýhodněná cena pro děti, které mají trvalé 

bydliště ve Vratislavicích nad Nisou 

 příspěvek MO Vratislavice nad Nisou 1000,-, 

možno čerpat pouze na jeden turnus                            

PLATBU ZASÍLEJTE NA : ČÍSLO ÚČTU: FIO banka 

2500740469/2010 

PLATBU  UHRAĎTE :   
 do 3 týdnů, po obdržení tohoto návodu 

nejpozději do 30.5. 2016 

 v případě pozdějšího přihlášení ihned 

VS 

Variabilní symbol  

rodné číslo Vašeho Dítěte ve formátu: 

RRMMDD1234 

SS 

Specifický symbol  
 

 u sourozenců můžete platit dohromady ( uveďte  SS a VS - RČ nejstaršího z nich ) 

 doporučujeme zaplatit  vše  převodem z účtu 
 

PŘI PLATBĚ VĚNUJTE PROSÍM ZVÝŠENOU POZORNOST: 

 vypsání  čísla účtu a kódu banky  (složenka, příkaz k úhradě)    

 vyplnění  specifického  a variabilního symbolu  

 bez vyplnění VAŠEHO SS a VS  nelze Vaši platbu identifikovat  

 přihlášení dítěte na tábor je platné až po zaplacení celé částky v daných termínech s uvedenými 

náležitostmi (VS,SS) 

 pokud nemůžeme identifikovat Vaši platbu je přihlášení neplatné a budou Vám vráceny peníze 

PLATBA FAKTUROU:     

 jestliže  chcete platit fakturou,  považujte výše uvedené skutečnosti za bezpředmětné ! 

 potřebujeme od Vás ale v tom případě poslat e-mailem fakturační údaje:                                                                 

přesnou adresu, IČO, DIČ,  částku, na kterou má být faktura vystavena, jméno zaměstnance a jméno 

jeho dítěte (na které uplatňuje příspěvek zaměstnavatele) , případně přesné znění textu na fakturu ( 

od vašeho zaměstnavatele ) 

 objednávku od Vašeho zaměstnavatele nepotřebujeme (záleží pouze na něm zda ji vyžaduje) 

 STORNO PODMÍNKY:                                                                                   

 zrušení účasti na akci je zákazník povinen provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, 

nebo odeslání e-mailu). 

 storno ze zdravotních důvodů  (nutné doložit potvrzení od lékaře)  

                   Je-li  Vám účast na akci  lékařem nedoporučena:                                                                                                               

                             před jejím začátkem -  je účtován pouze  manipulační poplatek  200,-Kč                                        

                            v průběhu akce - vracíme pouze za neodebranou stravu . 

 odstoupí-li zákazník od smlouvy  z jiných než zdravotních důvodů ,  je povinen  uhradit  
pořadateli tábora  (ARA TÁBORY s.r.o.)   účelně  vynaloženou  (skutečnou) výši  nákladů, které 

v důsledku toho vznikly.  Nejméně však:    

                                  15 a více dnů před  začátkem akce     manipulační poplatek  200,- Kč         

                                  14 a méně dnů  před začátkem akce   50%  z celkové ceny tábora     

                                    7 a méně dnů před začátkem akce    100%  z celkové ceny tábora  

 storno poplatek  nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka   

 požadavky na vrácení peněz z důvodů, které  vzniknou  v průběhu tábora, je nutné uplatnit písemně 

na adresu ARA TÁBORY s.r.o.  nejpozději do 30 dnů po skončení akce. 

mailto:iveta@ara-agentura.cz


LIST ÚČASTNÍKA - Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
či jiných k péči o dítě  pověřených osob v době konání tábora 

 

 

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu  a účastník akce,  mladší 18 let ho podepsané povinně odevzdá   s 

kartičkou pojištěnce (kopie nalepená na 2. str. Listu účastníka). Bez něj nelze dítě, dle zákona na tábor přijmout!
                                                                

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jméno: …………………………………………….……………. 

 

RČ:……….……………/………….….bytem:   ……………….…………………………………..…………………… 

 

v termínu akce (vyplňte)    od:                      do:                 jakoukoliv změnu režimu, která by vylučovala účast dítěte 

na výše uvedené akci. Dále prohlašuji, že dítě během posledního týdne nejevilo a v současné době nejeví žádné 

příznaky akutního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, průjem, kožní projevy, bolesti apod.) a že dítě během 

posledních dvou týdnů netrpělo nemocí přenosnou (např. angína, spála, impetigo, hnisavá kožní onemocnění, 

příušnice, zarděnky, infekční mononukleóza, plané neštovice, pásový opar, žloutenka, včetně parazitárních 

onemocnění jako např. vši, svrab atd.) a hygienik ani lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 

v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobou, která toho času byla přenosnou nemocí postižena 

(příklady viz. výše) nebo byla toho času z nákazy takovou nemocí podezřelá.  
 

     

Dítě je       PLAVEC     -       NEPLAVEC            (zakroužkujte) 

 

Kontakty na  zákonné  zástupce,  či jiných k péči  o dítě pověřených osob, dosažitelných v době konání akce a jejich 

prohlášení, komu může být  dítě při ukončení nebo v průběhu  akce vydáno (telefony uvádějte domů i do zaměstnání).   

 

1. jméno a příjmení ……………..…………… telefon…………………...mobil………...………… 

      

adresa………………….……datum narození....……….… Dotyčný může dítě z akce vyzvednout        ano     -      ne 

 

2. jméno a příjmení ……………..…………… telefon…………………...mobil………...………… 

      

adresa……………………..…datum narození....………… Dotyčný může dítě z akce vyzvednout          ano     -      ne 

 
 

ODCHODY Z TÁBORA  

Výše uvedené  dítě bude odcházet každý den z příměstského tábora po skončení programu samo –         ano     -      ne  

 

V případě, že dítě odchází z příměstského tábora  samo, přebírají za něj zákonní zástupci  plnou zodpovědnost.  

 

V případě, že dítě odchází s doprovodem, prosím, uveďte další doprovázející osoby (není potřeba znovu vypisovat 

zákonné zástupce - osoby uvedené výše ):  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Další informace týkající se odchodů: 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Upozorňuji u svého dítěte na:  

………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Alergie na:…………………………….……………..……..…………………………………………………….…… 

 

Užívané léky + dávkování:.………………………………….…………………………..…………………………… 

 

Současně sděluji, že akceptuji program tábora  a je mi známo, že každý účastník podléhá táborovému řádu (viz. 2 

str.) a podrobuje se všem pokynům vedoucích. Nedodržení tohoto řádu může být potrestáno i vyloučením z akce.  

Platby za případnou návštěvu lékaře při pobytu na táboře, poplatky za léky a ošetření mého dítěte uhradím zpětně, 

proti potvrzení.  
 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby údaje uvedené v tomto prohlášení neodpovídaly 

skutečnosti a byly nepravdivé.                                                                            

 

V ……………………….. dne …………                   ………………………………………….. 

  (!!datum začátku  tábora!!)                                      ( podpis-y zákonných zástupců dítěte) 

  



Zde prosím nalepte kopii obou stran karty zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TÁBOROVÝ ŘÁD                           
(kterým jsou povinni se účastníci tábora řídit) 
 

1.) Veškerá ustanovení tohoto řádu jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit  
 

2.) Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. Bez vědomí a souhlasu vedoucího oddílu    se 

nevzdálím od oddílu a neopustím určený prostor. 
 

3.) Všichni vedoucí jsou pro mne vlastně zástupci rodičů. Na táboře se  proto  budu řídit jejich radami a dbát jejich 

pokynů. Potřebuji -li pomoc, s důvěrou se na ně obrátím.  
 

4.) Budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům akce i k sobě a ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se 

sporům a hádkám.  
 

5.) Sním všechno jídlo, o které jsem požádal.. K pití budu používat jen nápoje určené vedoucím. Nebudu jíst žádné 

lesní plody, houby a pít vodu z neznámých zdrojů.   
 

6.) S vypůjčeným táborovým nářadím budu zacházet opatrně a šetrně. Vrátím ho vždy na své místo. Budu včas vracet 

vypůjčený sportovní a další inventář. V případě, že něco rozbiji, nahlásím to ihned svému vedoucímu a budu za to nést 

odpovědnost.  
 

7.) Onemocnění či zranění svoje nebo jiného dítěte ihned ohlásím vedoucímu  
 

8.) Budu respektovat  zákaz kouření a požívání jakýchkoliv omamných látek po celou dobu konání akce. 
 

9.) Koupání bez dozoru vedoucího je zakázáno!!! 
 

10.) Sankční řád – který řeší přestupky účastníků akce. 

- prokázaná šikana jiných účastníků akce     -  možnost okamžitého vyloučení z akce  

  (podle závažnosti přestupku) 

- prokázané požívání jakýchkoliv omamných látek    - možnost okamžitého vyloučení z akce 

  (podle závažnosti přestupku) 

- opuštění vymezeného prostoru  - napomenutí, při dalším napomenutí  možnost vyloučení z akce   
 

Tyto a další přestupky řeší vždy pouze  hlavní vedoucí,  dle vlastního uvážení přiměřenými     prostředky, až  po 

možnost vyloučení účastníka z akce.   

 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

PROGRAM:   každý den     od  8  h do  16 h    -  je zaměřen  na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční 

sporty s prvky prožitkové pedagogiky. 2., 3. a 4. den se mohou prohodit podle předpovědi počasí – pokud se tak stane, 

budete o tom včas informováni 
 

 1. den seznamovací a sportovní hry  

 2. den turistika a hry v lese, koupání  – Císařský kámen 

 3. den netradiční sportovní  a týmové hry / hřiště u školy  x park  

 4. den lehký rafting*  Jizera Malá Skála - Turnov  s instruktory s licencí  MŠMT  

 5. den orientační a netradiční sportovní hry závěrečná celotáborová hra   

 

*RAFTING 

 odjezd a příjezd vlaku z Vratislavic ( možný sraz a vyzvedávání dětí na nádraží, dle domluvy) vhodné i pro 

neplavce  (všichni mají vesty a instruktor si posadí tyto děti přímo před sebe – jezdí i děti z MŠ) náhradní 

program - pěší turistika do cíle raftingu také  možný 

 

 v případě nevhodného počasí turistika - Maloskalsko 

 
 


