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Pokyny pro účastníky dětského tábora TK Hradečtí Lvi z.s.
Tábor se uskuteční ve Velké Úpě - Vavřincův Důl, v Krkonoších

ve dnech od 26.10. – 31.10. 2021
Odjezd:

v úterý 26.10. 2021 v odpoledních hodinách z Hradce Králové, (čas a místo bude upřesněno).
Rodiče při předání dítěte odevzdají zdravotníkovi:
-

Příjezd:

zdravotní (očkovací) průkaz,
kartičku zdravotní pojišťovny,
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od ošetřujícího lékaře dítěte - po skončení tábora
vám bude vráceno zpět).
případné další dokumenty budou upřesněny, dle aktuálních podmínek

ve neděli 31.10. 2021 (čas a místo bude upřesněno).

Poukaz je třeba vyplnit na webových stránkách www.hklvi.cz.
Děti budou ubytovány horské chatě Vavřinka. Strava bude podávána 5x denně. Je třeba, aby děti měly s sebou
vhodné teplé oblečení včetně bot vhodných na turistiku, batůžek, plastovou lahev na pití (ne měkká PET
lahev).
Prosíme rodiče, aby zvážili, zda je nutné, aby děti s sebou na tábor vozily cennosti, jako šperky, drahá elektronika
apod. Dále také nedoporučujeme, aby měly s sebou mobilní telefony. Veškeré tyto věci dáváte dětem na vlastní
zodpovědnost. Prosíme rodiče, aby zvážili, kolik sladkostí a dalších pochutin dětem na tábor dají.
Jestliže dítě užívá dlouhodobě nějaké léky, popř. je-li alergické a musí léky užívat nepravidelně, zapište tyto léky
do poukazu a předejte je v originálním balení včetně příbalové informace u odjezdu zdravotníkovi spolu s
popisem užívání.

Cena tábora je 2.000,- Kč.
Tato částka zahrnuje stravu, dopravu dětí na tábor a zpět, ubytování, pojištění a další věci nutné k zabezpečení
tábora. Celkovou sumu je třeba složit nejpozději do 3.10. 2021 na účet č. 2400267520/2010 nebo osobně po
předchozí domluvě. Je nutné, uvést při bankovním převodu jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu,
který je uveden v poukazu.
Storno poplatek činí 10% z ceny tábora do jednoho měsíce před zahájením tábora a 70% v termínu kratším než
jeden měsíc před zahájením tábora.
Těšíme se na vás
Honza Navrátil
Táborový klub Hradečtí Lvi z.s.
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