Kouzelnický tábor Pavla Kožíška 2019

POKYNY PRO RODIČE
Před táborem si musíte obstarat tyto nezbytné dokumenty:
- Nástupní list vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem. Datum podpisu musí být v den nástupu dítěte na
tábor.
- Prohlášení zákonného zástupce řádně vyplněné a podepsané. Datum podpisu musí být v den nástupu dítěte
na tábor.
- Kopie průkazu (kartičky) zdravotní pojišťovny. Originály kartiček zdravotních průkazů nevybíráme!
- Kopie posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Toto potvrzení má platnost dva roky. Máte-li tedy
zdravotní potvrzení např. ze školy v přírodě ne starší dvou roků, není třeba vystavovat nové. Pokud nám
dodáte originál posudku lékaře a ne požadovanou kopii, upozorňujeme, že originální posudky nevracíme!
POZOR: Bez těchto dokladů a potvrzení není v žádném případě možný pobyt dítěte v dětském táboře!!!

Před táborem prosím vyplňte a podepište tyto dobrovolné dokumenty:
- Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před táborem doporučujeme:
- Zajistit si ubytování. V případě zájmu mohou rodiče přijet na Vébrovy boudy v pátek 5.7.2019, 19.7.2019
nebo 2.8.2019, kdy je po večeři dětí (17.30 hodin) jejich kouzelnické vystoupení. Začátek vystoupení je v 19.30
hodin a potom budeme až do prodloužené večerky společně s rodiči kouzlit. Až děcka zaženeme do hajan,
rodičové mohou kouzlit dál u vínka nebo u pivka...  Následující den v sobotu 6.7.2019, 20.7.2019 nebo
3.8.2019 je odjezdový den, kdy si svého kouzelníka mezi 9.00 - 11.00 hodin odvezete domů. Pokud si chcete
dítě odvézt již v pátek večer po představení, je to samozřejmě také možné, ale musíte nám to předem
nahlásit. Doporučujeme si zajistit opravdu s předstihem případné ubytování!!! Vébrovy boudy jsou
vyhrazeny pouze pro účastníky tábora (děti a personál tábora) a rodičové, kteří přijedou v pátek, si případné
ubytování zajišťují sami v okolních chatách a hotelech v Peci pod Sněžkou. Nejbližší možné ubytování od
Vébrovek je:
- Horský hotýlek Kladenka 695 metrů www.kladenka.cz
- Kolínská bouda 915 metrů www.kolinskabouda.cz
- Pražská bouda 1,1 km www.prazskaboudapec.cz
Dále případně doporučujeme vyhledávač ubytování v Peci pod Sněžkou www.ubytovani-pecpodsnezkou.cz
- Objednat tričko. V případě zájmu můžete dětem nebo i sobě  objednat kouzelnické tričko. Doporučujeme
tričko objednat s předstihem, abychom požadované počty, druhy a velikosti triček včas mohli zadat do výroby.
Kouzelnická trika naleznete na www.kouzelnickytabor.cz/trika.

Doprava na tábor:
1. Vlastní doprava - dítě na tábor přivezete a odvezete autem. U vjezdu do Krkonošského národního parku u
značky zákaz vjezdu bez povolení, je nutné uhradit v automatu poplatek 100 Kč, který vás opravňuje k
jednorázovému vjezdu.
- Příjezdový den – sobota 29.6.2019, 13.7.2019 nebo 27.7.2019: Rodiče děti přivezou mezi 14:00 - 17:00
hodinou na Vébrovy boudy do Pece pod Sněžkou.

- Odjezdový den – sobota 6.7.2019, 20.7.2019 nebo 3.8.2019: Rodiče si děti odvezou mezi 9:00 - 11:00
hodinou.
Adresa: Vébrovy boudy, Pec pod Sněžkou, 542 21 Trutnov. Souřadnice: 50.6774125N, 15.7405364E.
2. Autobusová doprava - dítě na tábor přivezete pravidelnou autobusovou linkou do Pece pod Sněžkou.
- Příjezdový den – sobota 29.6.2019, 13.7.2019 nebo 27.7.2019: Odjezd z Prahy v 13:00 a příjezd do Pece pod
Sněžkou v 16:08. Na autobusovém nádraží v Peci pod Sněžkou bude čekat náš minibus, který děti odveze na
Vébrovy boudy. Rodiče předají dítě vedoucímu a vrátí se do Prahy autobusovým spojem v 17:00 hodin.
- Odjezdový den – sobota 6.7.2019, 20.7.2019 nebo 3.8.2019: Děti přivezeme minibusem na autobusové
nádraží do Pece pod Sněžkou, kde si děti převezmete v 10:00 tak, abyste stihli autobusové spojení do Prahy,
které odjíždí v 10:20 hodin (příjezd do Prahy v 13:12 hodin).
V případě, že dítě přivezete autobusem, je potřeba to předem nahlásit, abychom s vámi počítali!!! Prosím
jenom upozorňujeme, že dítě není možné poslat autobusem samotné, ale dítě nám musíte osobně společně
se všemi potřebnými doklady předat. Jízdné linkové autobusové dopravy je 188 Kč dospělý a dítě do 15 let 94
Kč. Doporučujeme si s předstihem včas zjistit aktuální jízdní řády, ceny jízdného a koupit si místenku! Náš
minibus v Peci pod Sněžkou je pro děti samozřejmě zdarma.

Co dát dětem sebou na tábor:
Hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, sprchový gel, šampón na vlasy, hřeben, opalovací
krém atd.), ručník, osuška, kapesníky, spodní prádlo, ponožky, pyžamo, tepláky, kalhoty, kraťasy, košile, trička,
svetr, mikina, bunda, pláštěnka, pevná sportovní obuv, plavky, přezůvky na doma a kapesné. Další osobní věci
podle vlastního uvážení. Spacáky a lůžkoviny nejsou na tábor potřeba, pokoje jsou vybaveny novými polštáři,
peřinami, prostěradly, chráničkami matrací a matracemi. Ke kouzlení nebudou děti žádné pomůcky ani
rekvizity potřebovat, vše je již zahrnuto v ceně tábora. Na základě kladných ohlasů z minulých let si děti i letos
boudou moci v případě zájmu na táboře zakoupit drobné kouzelnické rekvizity za zvýhodněné ceny. Tábor je
v Krkonoších ve výšce 1100 metrů, takže prosím myslete i na teplejší oblečení, kdyby nám nepřálo počasí.

Důležité upozornění pro rodiče:
- Pokud dítě užívá léky, nahlaste je a odevzdejte v originálním balení táborovému zdravotníkovi,
s přesnou medikací. Z bezpečnostních důvodů děti nesmějí mít u sebe žádné medikamenty. Nespotřebované
léky budou vráceny.
- Nedávejte dítěti na tábor žádné cennosti jako šperky z drahého kovu, elektroniku, mobilní telefon, tablet
apod. Za tyto věci jako organizátor tábora v žádném případě neručíme! Mobilní telefony nezakazujeme, ale
neručíme za ně! V případě potřeby je dětem k dispozici zdarma mobilní telefon provozovatele tábora.
- Nedávejte dítěti na tábor a zkontrolujte, že nemá u sebe žádný ani malý kapesní nožík. Na táboře je přísně
zakázano mít u sebe jakékoli bodné, sečné nebo střelné zbraně, nebezpečné předměty, alkohol a jiné
omamné látky viz. táborový řád!
- Kapesné. V případě zájmu je možné uschovat peníze u vedoucího, který je podle potřeb dítěte bude vydávat
oproti jeho podpisu.
- Stravování na táboře začíná příjezdový den večeří v 17.00 hodin, takže případně myslete na odpolední
svačinku pro vaše dítě. Pobyt končí odjezdový den snídaní a svačinovým balíčkem na cestu.
- V případě, že pojedete na závěrečné páteční představení a budete ubytování v okolních chatách a hotelech,
prosím nechte auto zaparkované tam, kde bydlíte. U Vébrovy boudy, jsou omezené parkovací kapacity.
Pokud se budete chtít před závěrečným představením na Vébrových boudách navečeřet, je to možné v cca
18.30 hodin. K večeři bude kuřecí řízek s bramborem (100 Kč).

- !!! HLAVNĚ NEZAPOMEŇTE, že pokud nebudou předány veškeré potřebné doklady a potvrzení
uvedené výše, vaše dítě nebude možné přijmout na tábor do té doby, než budou doklady
v pořádku !!!
www.kouzelnickytabor.cz

