Informace pro účastníky letního dětského tábora Ratiboř 2022
Lyžařská škola Zbyněk Brustmann pořádá letní a zimní dětské tábory s tradicí od
roku 1998
-

„ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA “
Ahoj táborníku !!!
Jménem všech pořadatelů Ti zasílám úvodní informace ohledně letního tábora, na který jsi se
přihlásil (a). Tento tábor se nachází na louce obklopené lesy a krásnou přírodou nedaleko vesnice
Ratiboř u Žlutic v okrese Karlovy Vary. Jedná se o stanový tábor pro cca 60 dětí. Pro koupání
využíváme rybník, který je 100m od tábora, nezbytným doplňkem areálu tábora jsou 2 hřiště, na
kterých se každoročně pořádají turnaje ve vybíjené, fotbalu, volejbalu, ringu. Samozřejmostí je
úzká spolupráce s krajskou hygienickou stanicí v K.Varech, neustálý zdravotnický dohled,
dodržování a kontrola pitného i stravovacího režimu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových
stanech s podsadou. Tábor zajišťují a vedou lidé se zkušenostmi a kvalifikací (akreditace vzdělání
ministerstva školství), kteří jezdí na tábory více než 20 let.
Pobyt je přínosem pro rozvoj dětí - pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí
se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho
zážitků i dovedností. Program pobytu je z velké části podřízen celotáborové hře, která zábavnou
formou seznamuje děti s pravidly pobytu v přírodě, orientací v terénu, prohlubuje jejich manuální
zručnost a fyzickou kondici.
1/ odjezd : NA TÁBOR BUDE TELEFONICKY UPŘESNĚN - (vlastní doprava, společná doprava)
sraz na táborové základně Ratiboř bude mezi 13:00 hod -15:00 hod 2.července 2022
2/ odjezd : Z TÁBORA BUDE UPŘESNĚN
dne 15. července 2022 (pátek) kolem 14:00 hod
- bude upřesněn při odjezdu na letní tábor (vlastní doprava, společná doprava)
3/ platba : do 1.června 2022 uhraďte zálohovou platbu 2000,- Kč
zbylou částku (tj. 3100,- Kč) uhraďte složenkou nebo bankovním převodem
na účet KB do 20.června 2022
KB Cheb č. 8840460217/0100, jako variabilní symbol uveďte č. přihlášky
•

•

Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP),
je nutné pro vystavení faktury zaslat spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele,
IČO, DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit,

závaznou přihlášku /strana č.1/ odevzdejte co nejdříve, nejpozději do 20.června 2022

Návštěvy rodičů na táboře sice nejsou zakázány, ale nedoporučujeme je. Mimo jistého rizika
psychologického (stesk po domově apod.) u mladších dětí, se také vystavujete nebezpečí,
že dítě bude ve chvíli návštěvy mimo tábor.
/pouze po předchozí domluvě s hl. vedoucím tábora/.
Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, elektronickými
přístroji (mobil, tablet apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte,
organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu, nebo poškození!
Zcela nepřípustné pro pobyt na LT jsou bojové a jím podobné nože, zbraně, předměty bojových umění,
alkohol, drogy a další předměty, které by představovaly riziko ublížení na zdraví, nebo jiné újmy nejen
Vašemu dítěti, ale i všem ostatním.

