Letní dětský tábor Dopraváček 2018
Pokyny pro rodiče

Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo zařazeno k pobytu v letním dětském táboře Dopraváček pořádaného PV-OSZO DP hl.m.Prahy, a.s. Autobusy v Nuzicích. V zájmu hladkého průběhu provozu tábora a příjemného pobytu Vašeho dítěte Vám poskytujeme
níže uvedené informace a pokyny.
Žádáme Vás o jejich dodržení.

UMÍSTĚNÍ TÁBORA:
Rekreační středisko „LDT-Dopraváček“ v blízkosti obce Nuzice. Obec se nachází v jihočeské přírodní oblasti mezi městy Bechyně a Týn nad Vltavou.

ADRESA TÁBORA:
Letní dětský tábor „Dopraváček“, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., LDT Nuzice 701, 375 01 Týn nad Vltavou

ODPOVĚDNÝ PROVOZOVATEL:
Pospíšil Václav | PV-Odborové sdružení DP-Autobusy Praha
U Vozovny 6, 108 56 Praha 10
T.: +420 721 752 386 | E.: pospisilv@dpp.cz

UBYTOVÁNÍ:
V chatičkách typu MDU (á 4 lůžka), stany s podsadou (á 2 lůžka)

STRAVOVÁNÍ:
V rekreačním středisku 5x denně včetně svačin, se zajištěním pitného režimu dětí.
Stravování začíná večeří v den příjezdu a končí obědem (balíček na cestu).

DOPRAVA:
Zajištěna autobusy DP hl.m. Praha, a.s. tam i zpět, včetně doprovodu výchovných pracovníků.

PRO KOHO JE TÁBOR URČEN?
Pro děti od 6 let (od zahájení školní docházky) do 15 let (výjimečně do 16ti let – do ukončení školní docházky)

1. turnus

2. turnus

3. turnus

OD 30. 6. DO 21. 7. 2018 (22 DNÍ)

OD 21. 7. DO 11. 8. 2018 (22 DNÍ)

OD 11. 8. DO 25. 8. 2018 (15 DNÍ)

CENA PRO ZAMĚSTNANCE DPP

CENA PRO ZAMĚSTNANCE DPP

CENA PRO ZAMĚSTNANCE DPP

CENA PRO OSTATNÍ

CENA PRO OSTATNÍ

CENA PRO OSTATNÍ

3 990 Kč *
6 990 Kč

3 990 Kč *
6 990 Kč

1 770 Kč *
4 770 Kč

Letní dětský tábor Dopraváček 2018
Turnusy - odjezdy a příjezdy

1. turnus
Termín: od

30. 6. - 21. 7. 2018

Hlavní vedoucí tábora: Jan Masopust
•

odjezd dětí dne 30. 6. 2018 (sobota) v 10:00 hod.
od stanice metra trasy C – Chodov (odstavná plocha BUS-MHD)

•

sraz všech dětí a pracovníků tábora v 9:30 hod.

•

návrat dětí dne 21. 7. 2018 (sobota) cca ve 15:30 až 16:00 hod.
do místa odjezdu stanice metra trasy C – Chodov

2. turnus
Termín: od

21. 7. - 11. 8. 2018

Hlavní vedoucí tábora: Karel Pirunčík
•

odjezd dětí dne 21. 7. 2018 (sobota) v 10:00 hod.
od stanice metra trasy C – Chodov (odstavná plocha BUS-MHD)

•

sraz všech dětí a pracovníků tábora v 9:30 hod.

•

návrat dětí dne 11. 8. 2018 (sobota) cca ve 15:30 až 16:00 hod.
do místa odjezdu stanice metra trasy C – Chodov

3. turnus
Termín: od

11. 8. - 25. 8. 2018

Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Hájek
•

odjezd dětí dne 11. 8. 2018 (sobota) v 10:00 hod.
od stanice metra trasy C – Chodov (odstavná plocha BUS-MHD)

•

sraz všech dětí a pracovníků tábora v 9:30 hod.

•

návrat dětí dne 25. 8. 2018 (sobota) cca ve 13:30 až 14:00 hod.
do místa odjezdu stanice metra trasy C – Chodov

Letní dětský tábor Dopraváček 2018
Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče
Rodiče, kteří vyprovázejí děti k odjezdu, žádáme, aby ve vlastním zájmu své osobní automobily odstavili do přilehlých
ulic a nevjížděli do prostoru konečné stanice autobusů. Tím se vyhnete nepříjemnostem s policií ČR.
Provozovatel v mimořádných případech a z velmi vážných důvodů, souhlasí s pozdním nástupem nebo předčasným
opuštěním dítěte LDT, na základě písemného požadavku rodičů za níže uvedených podmínek:
a.

Nástup nebo odjezd dítěte mimo stanovený termín mohou rodiče uskutečnit pouze po osobním projednání
s hlavním vedoucím a provozovatelem tábora, s vyznačením poznámky na poukazu!

b.

Doprava dítěte v obou případech je provedena v doprovodu jednoho z rodičů, na vlastní finanční náklady. V obou
případech nevzniká provozovateli povinnost finančního vyrovnání z provedené úhrady poukazu, pokud se nejedná o ukončení pobytu z důvodu vážného onemocnění dítěte z titulu lékařského rozhodnutí.

c.

Dojde-li k předčasnému ukončení pobytu dítěte z důvodu hrubého porušení kázně, alikvotní část uhrazené ceny
poukazu se nevrací.

Zrušení účasti dítěte na LDT
Zrušení pobytu na LDT je možné jen z vážných zdravotních důvodů, v místě odebrání poukazu a předložením lékařské
zprávy! Pokud nebude do tří dnů před zahájení tábora uhrazena celková LDT, dítě nebude na tábor vůbec přijato!
Pokud dítě odjede z tábora dříve během jeho konání, rodiče nemají nárok na vrácení peněz. Výjimky pouze jen ze
zdravotních důvodů s potvrzením lékaře.
Stornopoplatky:
Zrušení závazné přihlášky 15 dní před zahájením tábora 60%, zrušení při odjezdu 100% z ceny poukazu.
Provozovatel současně upozorňuje rodiče, že návštěvy dětí v táboře nejsou z psychologického hlediska povoleny!

Pozor:
Při množících se krádeží peněz a cenných věcí na LDT, provozovatel a vedení tábora upozorňuje rodiče, že pokud dítě
nepředá svoje finanční prostředky nebo cenné věci (včetně jakékoliv elektroniky) do úschovy svému oddílovému
vedoucímu, neručí vedení tábora ani provozovatel za případnou ztrátu nebo zcizení!
Provozovatel nedoporučuje mobilní telefon ve vybavení dítěte!

Při odevzdání vyplněné přihlášky je nutné přiložit kopii

PRŮKAZU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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Povinné minimální
a doporučené vybavení dítěte
Povinné minimální vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•

Pláštěnka nepoškozená
Holinky
Kompletní třídílný ešus + lžíce a malou lžičku na jogurt (označené značkou)
Boty do vody
Baterka, kapesní nůž
Kapesné – minimálně 200 Kč
Starší bílé tričko na batikování
Případné dotazy na vedoucí jednotlivých turnusů

Dále požadujeme vybavení dětí, které plně zajistí potřeby odpovídající třem týdnům pobytu na letním táboře.
Rodičům doporučujeme, aby vybavení dětí bylo uloženo do kufru, z důvodu manipulace při dopravě a snadného
uskladnění při pobytu v LDT. Dále žádáme rodiče dítěte, aby v kufru byl vylepen seznam všech věcí, které má Vaše
dítě při odjezdu na tábor!
Zároveň upozorňujeme rodiče na viditelné označení všech věcí, zvláště u malých dětí, kterým vedoucí během pobytu
v LDT perou ošacení, při vydávání čistého prádla (neoznačeného), dochází ke zbytečným problémům.
Prosíme rodiče o důkladnou hygienickou prohlídku před odjezdem na letní dětský tábor a tak nevystavovali své děti zbytečným stresům, pokud neprojdou příjmovou kontrolou a musí být umístěny na dočasnou izolaci, která není také zrovna
nejlevnější a pro Vaše dítě velmi nepříjemná, protože se hned první den nemůže zapojit do her a seznámení s kolektivem!
Děkuji za pochopení.
Webové stránky Dopraváčku
facebook.com/LDTDopravacek
Webové stránky 1. turnusu
facebook.com/LDT-Dopravacek- 1turnus-246518452027732
Webové stránky 2. turnusu
facebook.com/LDTDopravacek-2turnus- 140235196143644
Webové stránky 3. turnusu
rampusak.wz.cz

CO ZÁSADNĚ SEBOU NEDÁVAT DĚTEM?
•
•
•
•

Cenné věci (zlaté řetízky, atd.)
Drahé brýle
Mobilní telefon
Drahou elektroniku

Kontakty:
Pospíšil Václav (pořadatel)
Stříbrný Michal (správce)

|
|

+420 721 752 386
+420 724 888 574

|
|

pospisilv@dpp.cz
stribrny7@seznam.cz

Masopust Jan (1. turnus)
Pirunčík Karel (2. turnus)
Hájek Tomáš (3. turnus)

|
|
|

+420 724 056 341
+420 731 877 970
+420 608 243 321

|
|
|

masopustj@dpp.cz
piruncikk@seznam.cz
rampusak06@centrum.cz

