Občanské sdružení PROFIT SKUHROV – volnočasové aktivity dětí a mládeže
sídlo: Skuhrov 33, 468 22 , IČO 64668592
adresa pro doručování veškeré korespondence: Kamila Lubasová, Nová Ves nad Nisou 108, 468 27
tel.spojení: 724 073 669 (Lubasová Kamila), nebo: kamila.lubasova@volny.cz
www.tabor-profit.cz
V Nové Vsi nad Nisou 30.6.2014
Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato na dětský tábor v Chřibské, který se koná od neděle 3.8. do soboty
16.8.2014.
Podmínky pro účast dětí v táboře:
Prosím, pečlivě si přečtěte následující informace.
1) Podmínkou pro účast dítěte na táboře je úhrada poukazu ve výši 4.090,- Kč , sourozenci
mají cenu poukazu 4.050,- Kč za každého.
2) Pokud už nyní víte, že se Vaše dítě nebude moci tábora zúčastnit, oznamte nám

prosím tuto skutečnost obratem, místo Vašich dětí mohou jet náhradníci.
Dřívější odjezd dítěte z tábora nebo pozdější příjezd dítěte na tábor z důvodu
nemoci (nutno doložit potvrzení lékaře): Za každý celý den nepřítomnosti dítěte se
vrací 180,- Kč. V ostatních případech pozdějšího nástupu či dřívějšího odjezdu se
poměrná hodnota poukazu nevrací.
4) V případě vzniku škody na majetku, způsobené dítětem, je za tuto škodu
zodpovědný jeho zákonný zástupce.
3)

Odvoz dětí do tábora bude v neděli 3.8.2014 zajištěn dle následujícího harmonogramu:
Jablonec nad Nisou odjezd 13.30 hod.
odjezd z parkoviště u letního kina (vyhraněný odjezd
zájezdových autobusů)
Liberec
odjezd 14.00 hod
centrální parkoviště u Tip sport arény v Liberci
Varnsdorf
odjezd 14.00 hod.
odjezd z autobusového nádraží
Jiříkov
odjezd 14.30 hod.
odjezd z náměstí
Rumburk
odjezd 14.45 hod.
odjezd od restaurace U Zeleného stromu
Vlastní doprava dětí do tábora – děti přivezte v době mezi 15.00 a 16.00 hod do areálu tábora.
Odvoz dětí z tábora bude zabezpečen 16.8.2014 následovně:
Liberec
příjezd na centrální parkoviště u Tip sport arény v Liberci
11.45 hod
Jablonec nad Nisou příjezd k letnímu kinu (místo odjezdu)
12.15 hod.
Rumburk
příjezd k restauraci U Zeleného stromu
11.15 hod.
Jiříkov
příjezd na náměstí
11.30 hod
Varnsdorf
příjezd na autobusové nádraží
12.00 hod
Vlastní doprava dětí z tábora – pro děti přijeďte do areálu tábora mezi 10.00 až 10.45 hod.
Kudy k nám: areál U Jasanu se nachází přímo v obci Chřibské, přístup po místní komunikaci
přímo k areálu. Na budově u brány vstupní je cedule s názvem U Jasanu.
Vzhledem k tomu, že při přepravě Vašich dětí je prioritní jejich bezpečnost, buďte prosím shovívaví
při případném časovém prodlení vůči uvedeným příjezdovým časům.
Co mají mít děti s sebou?
POZOR NOVINKA: v chatkách se spí se spacáky, proto je některé děti musí mít s sebou (i
polštářek)…. Koho se to týká: Holky a kluci: všichni narození v roce 1998 až 2003 včetně.
Pobyt ve vnitřních prostorách střediska – nutno mít domácí obuv (přezůvky), část dětí
bude bydlet v budově, část v chatce. Při nepřízni počasí se aktivity přesunou do budovy, kde se děti
přezouvají. Proto je nutné, aby přezůvky měly děti všechny.
Na celotáborovku bude potřeba mít tuniku. Tu si můžete vyrobit už doma (vzor najdete na webových
stránkách tábora (www.tabor-profit.cz), nebo si dovezte na tábor pruh látky nejlépe světlobarevné
(třeba staré prostěradlo) v šíři přes obě ramena a v délce do půli stehen z obou stran .

Dále je třeba mít t s sebou oblečení pro teplé i chladné dny, gumáky, pláštěnku, pokrývku hlavy, léky –
které trvalé užívají, očkovací průkaz s kartičkou zdravotní pojišťovny, drobnou finanční hotovost (pro
útratu na celodenním výletu + výlet do okolí), láhev na pití s kvalitním uzávěrem, repelent proti
hmyzu, krém na opalování, baterku s náhradní baterií, psací a kreslící potřeby, hygienické potřeby,
případně hudební nástroj, masku na karnevalovou diskotéku.
Upozornění: děti nejsou připojišťovány proti úrazu, proto doporučujeme toto pojištění
vybavit pro každé dítě individuálně. Nedoporučujeme, aby s sebou děti braly cenné věci (např.
hudební přehrávače, veliké množství peněz apod.) – za případnou ztrátu neneseme odpovědnost.

POZOR! Mobilní telefony jsou na táboře přísně zakázány! V případě, že bude u dítěte
mobilní telefon nalezen, jedná se o závažné porušení smluvních podmínek provozovatele a
může být důvodem k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení peněz!
Důvodem zákazu mobilního telefonu není to, abychom zamezili dětem kontakt s rodiči, ale
narušování táborového programu. Důležité informace pro rodiče budou v případě potřeby
sděleny z níže uvedených telefonních kontaktů, stejně tak můžete získat i informace o tom, jak se
daří Vašim dětem.V případě nutnosti umožníme kontakt z našich telefonů. Děkujeme za pochopení.
V souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví je třeba zajistit
potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, je platné 1 rok, lze tedy využít potvrzení i z jiné
akce, které Vaše dítě absolvovalo. Přílohou potvrzení (součást tohoto dopisu) je také Prohlášení
zákonných zástupců dítěte – toto prohlášení je nutno vyplnit v den odjezdu dítěte na tábor.
Potvrzení od lékaře a Prohlášení zákonných zástupců dítěte podepsané v den odjezdu dítěte na
tábor je nutnou podmínkou pro možnou účast dítěte na táboře. Prosíme o dodání originálu i kopie
potvrzení od lékaře. Potvrzení totiž musíme po ukončení tábora archivovat a s ohledem na to, že na
táboře není možno kopírovat Vás tedy žádáme o dodání i jedné kopie potvrzení od lékaře. Originál
Vám bude po skončení tábora vrácen.Děkujeme.
Návštěvy rodičů na táboře nejsou z výchovných i hygienických důvodů doporučeny! Zato
pošta je vítána!!! Areál tábora je možné navštívit rodiči v den příjezdu dětí na letní pobyt. Adresa
tábora je:
Rekreační středisko „U Jasanu“
Tábor Profit + jméno a příjmení dítěte
Krásné Pole 22
407 44 Chřibská
Veškeré informace o dětech je možno v průběhu tábora získat na číslech mobilních telefonů:
776 006 267 Ing. Radek Pokorný - hlavní vedoucí
777 617 703 PhDr. Schovanec Miroslav - zástupce HV
724 546 250 Ing. Andrea Berndtová zástupce HV
724 073 669
Kamila Lubasová – účetní, odd.vedoucí

Motto letošní táborové hry: Za sedmi divy světa
Celotáborová hra čerpá námět příběhu z knihy Witolda Makowieckého „Tři útěky z Korintu“. Z
příběhu, jehož hrdinou je dvanáctiletý chlapec z Korintu, Diossos, který se svou rodinou prožívá
nejtěžší chvíle. On a jeho nejbližší mají být kvůli dluhům prodáni do otroctví. Když je odvádějí do
žaláře, Diossos uteče a vydává se na strastiplnou pouť, aby osvobodil své blízké.V našem táborově
upraveném příběhu se Diossovi ve spánku zjeví největší z řeckých bohů Zeus, který když vidí
hochovo trápení, sestoupí na Zem a chlapci prozradí , že přinese-li důkaz o návštěvě sedmi divů světa,
vysvobodí jeho rodinu ze spárů otrokářů…..
Příjemné prožití letních prázdnin Vám i Vašim dětem za Občanské sdružení PROFIT SKUHROV
přeje
Kamila Lubasová.

Zde najdete náhled na parkoviště v Liberci – Tipsport aréna:
http://www.sportparkliberec.cz/cz/doprava-a-parkovani

