Informace k letnímu
dětskému táboru

Termín:
02.08. - 15.08. 2020
Místo: Táborová základna ÚSVIT,
Železnice, Královéhradecký kraj

Cena tábora:

3 950,- Kč

Provozovatel tábora:

Vedoucí tábora:
mobil:

KONDOR – skupina ÚSVIT, p.s., U Jezera 2046,
155 00 Praha 13, IČ: 67981551

Ivar Fišer
602 621 812, e-mail: ivar@skupinausvit.cz

Táborová základna Úsvit se nachází v údolí Doubravického potoka pod městem Železnice.
Městečko Železnice leží v Královéhradeckém kraji, 5 km od města pohádek Jičína a 10 km od
Prachovských skal. V blízkém okolí jsou smíšené lesy a dobré možnosti na koupání. Ubytování v
podsadových stanech s podlážkou a dvěma lůžky.
Protože však není všechno zadarmo, budete se podílet dle možností na přípravě stravy, řezat a
štípat dřevo, umývat nádobí. V noci budete střežit tábor před nezvanými hosty. Pro očistu celého vašeho
těla jsou připraveny lázně s teplou vodou.
V průběhu tábora se o vás budou starat vedoucí Brnda, Breno, Filip, Lenka, Lucka, Klára a Ivar. O
program se postará Upír a Hedvika.
Dále Helča, Kačka a Karolína – táborové kuchařky, Kristýna zvaná Týna táborový lékař a Bára potravinový
zásobovač a hospodář.
Z důvodu přijatých „Hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letní
dětské rekreace“ jsme byli nuceni přijmout některá opatření týkající se provozu našeho tábora:
• Je potřeba opatřit Lékařský posudek způsobilosti dítěte k účasti na akci s letošním datem
– tedy v roce 2020.
• Podepsat zaslaný nástupní list na tábor, jiný formát nebudeme akceptovat.
• Dopravu dětí na tábor zajistíte individuálně přímo na táborovou základnu.
• Děti musí mít alespoň dvě látkové roušky (jejich vyprání a dezinfekci na táboře zajistíme)
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•

V případě výskytu onemocnění infekce COVID-19 bude tábor ihned zrušen, z tohoto důvodu
je nutná vaše dostupnost v době konání tábora.
• Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění
u dítěte do 14 dnů po ukončení tábora místně příslušné krajské hygienické stanici na jejímž
území se tábor konal.
• Návštěvy na táboře jsou zakázané, vstup do areálu tábora při předání nebo převzetí dítěte
není povolen.
Děkujeme za pochopení a respektování pravidel.

Doprava na TÁBOR – individuálně:
v neděli 2. srpna 2020 vlastní dopravou na místo tábora:
•
•
•

příjezd v 08:30 - 09:30 h. – účastníci s příjmením A–L
příjezd v 09:30 - 10:30 h. – účastníci s příjmením M–S
příjezd v 10:30 - 11:00 h. – účastníci s příjmením Š–Z + Ostrava

prosíme o dodržení plánovaného příjezdu na táborovou základnu.

K nástupu nezapomeňte přinést vyplněný a podepsaný Nástupní list, průkaz zdravotní
pojišťovny (může být i kopie) a Zdravotní posudek (kopii). Tiskopisy pro vás jsou k dispozici na
stránkách www.skupinausvit.cz

NÁVRAT Z TÁBORA – společně autobusem:
(po dohodě lze děti vyzvednou osobně na táboře v čase mezi 11–12 hodinou).

Příjezd autobusem v sobotu 15. srpna 2020 ve 14,00 hodin
do Archeologické ulice (křižovatka ulic Archeologická x Mukařovského, Praha 13).
Adresa na tábor:

Tábor Úsvit
Na Kopečku
507 13 Železnice

VYBAVENÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE S SEBOU:
2 látkové roušky, spací pytel, deku nebo prostěradlo na matraci ve stanu, ešus nebo jídelní
misku, umělohmotný nebo porcelánový hrneček, lžíci, láhev na pití, baterku + náhradní baterie,
6x Tričko, 4x tepláky, 2x mikinu, větrovku, 10 párů ponožek, teplé oblečení na spaní + teplé
ponožky, spodní prádlo na každý den, pevnou turistickou obuv, tenisky, holínky, pláštěnku,
klasické plavky, kraťasy, čepici proti sluníčku, opalovací krém, toaletní potřeby (kartáček na zuby,
zubní pastu, hřeben, sprchový gel …), 2x ručník,1 x osušku.
Větší batoh na výlety (batoh, do kterého se vejde spacák a pár kousků oblečení – platí pro
děti od 10 let, u mladších stačí menší batoh na oblečení a svačinu).
Tento seznam je jen výčet nejnutnějšího vybavení, počty a další věci necháváme na vašem
uvážení. Věci zabalte do kufru, u menších dětí věci dejte do sáčků a popište – je to lepší pro
orientaci, věci dle možností podepište.
Kapesné doporučujeme ve výši 250,- Kč (u menších dětí můžete odevzdat v podepsané
obálce u odjezdu).
Poplatek uhraďte na základě zaslané faktury nejpozději do 30. června 2020 na účet
provozovatele číslo: 2701168219/2010, var. symbol = číslo přihlášky. V případě nedodržení
termínu platby může být vaše místo zrušeno.
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