INFORMACE PRO RODIČE A ÚČASTNÍKY
LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA M2C AKTIV 2020
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín konání:

sobota 1. srpna 2020 až pátek 14. srpna 2020 – 14denní.
sobota 1. srpna 2020 až sobota 8. srpna 2020 – 8denní.

Věk dětí:

od 7 let a po absolvování 1. třídy ZŠ do 14 let (děti narozené v roce 2006 a mladší).

Adresa tábora:

Letní dětský tábor M2C AKTIV, Kaplice, 382 41.

Provozovatel tábora:
Cena tábora:

M2C AKTIV, z. s., U statku 53, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO: 050 93 929.
Cena – 4800 Kč za 14denní tábor, 2850 Kč za 8denní tábor.
Ceny pro zaměstnance M2C pro děti, vnoučata (max. 2):
• 14denní tábor – 1800 Kč při době zaměstnání u M2C nad 8 let k 1. 4. 2020.
• 14denní tábor – 2800 Kč při době zaměstnání u M2C do 8 let k 1. 4. 2020.
• 8denní tábor – 1100 Kč při době zaměstnání u M2C nad 8 let k 1. 4. 2020.
• 8denní tábor – 1750 Kč při době zaměstnání u M2C do 8 let k 1. 4. 2020.
Zvýhodněné ceny pro zaměstnance platí do vyčerpání finanční dotace.

DO 30. 6. 2020 ZAŠLETE PŘIHLÁŠKU, DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PROVEĎTE PLATBU.
PŘI ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ NEBO PLATBĚ PO 1. 7. 2020 JE ÚČTOVÁN PŘÍPLATEK VE VÝŠI 500 Kč.
Cena zahrnuje:

ubytování, stravu 5x denně, celodenní pitný režim, dopravu z vybrané nástupní stanice do
tábora a zpět, táborový program, pedagogický a zdravotnický dozor, táborové triko, jízdné a
vstupné v rámci výletů na táboře, odměny a ceny, úrazové pojištění.

Kontakty, informace, dotazy:
Kontaktní osoba (zasílání přihlášek a dokumentů / informace): Kateřina Nováková
email: k.novakova@m2c.eu
gms:

725 819 592

Korespondenční adresa:

Personální oddělení M2C, Kateřina Nováková, Vladislavova 17, Praha 1, 110 00

Webová stránka:

www.m2c.eu/cz/kariera/vyhody-pro-zamestnance/

Facebook:

https://www.facebook.com/m2c.ldt.

Na webové stránce i Facebooku tábora budeme zveřejňovat v průběhu tábora informace z dění na táboře.

UMÍSTĚNÍ A POPIS TÁBORA
Táborová základna Dálava se nachází v katastru obce Meziříčí u Malont (GPS 48°43'26"N 14°35'34"E), pod soutokem
Pohořského potoka s říčkou Černou na louce o rozloze cca 1,5 ha. V areálu je travnaté hřiště, v okolí základny je
smíšený les a k dispozici je sportovní vybavení.
Děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou, dřevěnou podlážkou a lůžky s molitany. Dřevěné sruby slouží
jako zázemí základny. V prvním srubu je vybavená kuchyně s jídelnou. Ve druhém srubu je klubovna s možností
přenocování v případě nepříznivého počasí v podkroví. Ve třetím srubu jsou umývárny, záchody a sprchy se
studenou a teplou vodou, ve čtvrtém srubu je ošetřovna s marodkou, na základně je pitná voda z vlastní studny.
Vybavení tábora odpovídá platným hygienickým vyhláškám a je pravidelně ho kontroluje Krajská hygienická stanice.
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PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR
K přihlášení je nutné vyplnit a zaslat na korespondenční adresu Přihlášku, Posudek o zdravotní způsobilosti,
Souhlas s ošetřením dítěte, podepsaný táborový řád a provedení platby na účet číslo : 115-2812340237/0100,
konstantní symbol: 308, variabilní symbol: první šestičíslí rodného čísla dítěte a DO POZNÁMKY UVEĎTE

JMÉNO DÍTĚTE ČI DĚTÍ, KE KTERÝM SE PLATBA VZTAHUJE.
Korespondenční adresa: Personální oddělení M2C, Kateřina Nováková, Vladislavova 17, Praha 1, 110 00
Údaj o velikosti trika slouží k zakoupení správné velikosti táborového trika, které na táboře účastníci obdrží.
Posudek o zdravotní způsobilosti má platnost dva kalendářní roky od data vystavení, lze ho využít i pro další
dětské zotavovací akce (např. školy v přírodě), originál bude na konci tábora vrácen dětem. V tomto Posudku je
nutné uvedení zdravotních omezení, alergií a trvale užívaných léků. Tyto informace jsou nutné pro případné
ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení.
POKUD DÍTĚ NEBUDE MÍT VŠECHNY TRVALE UŽÍVANÉ LÉKY DOLOŽENÉ LÉKAŘEM, NEBUDE MOŽNÝ POBYT
DÍTĚTE NA TÁBOŘE A ODVOZ DÍTĚTE Z TÁBORA BUDE NA NÁKLADY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DITĚTE, BEZ
VRÁCENÍ PLATBY.

DOPRAVA NA TÁBOR A ZPĚT
Doprava dětí je zajištěna v doprovodu vedoucích tábora vlakem do stanice Kaplice, dále autobusem do autobusové
zastávky Dluhoště-samoty, odkud děti půjdou pěšky do tábora, zavazadla dětí budou odvezena autem.
Nástupní stanice vlaku je Praha hl. n. Konečné informace o dopravě na tábor a zpět budou zaslány na kontaktní
e-mail zákonných zástupců 5. července 2020.
Při dopravě vlakem nemůžeme ovlivnit zpoždění nebo zrušení vlaků, která můžou vzniknout z důvodu výluk nebo
mimořádné události. Pokud k tomuto dojde, budeme zákonné zástupce informovat na kontaktní telefon.
Všechny věci zabalte nejlépe do kufru nebo cestovní tašky na kolečkách, jelikož při nástupu a výstupu z vlaku či
autobusu je nutné zavazadla rychle vyložit, popř. naložit a s těmito typy zavazadel se nejlépe manipuluje.

HARMONOGRAM DOPRAVY NA TÁBOR – SOBOTA 1. 8. 2020
Praha hl. n. – České Budějovice – Kaplice – tábor
• Praha hl. n.
odjezd 14:01 Ex 335 Jižní expres – příjezd vlaku 13:55
• Kaplice
příjezd 16:37, přestup na autobus

HARMONOGRAM DOPRAVY Z TÁBORA – SOBOTA 8. 8. 2020 – 8. DENNÍ TÁBOR
tábor – Kaplice – Praha hl. n.
• Kaplice
odjezd 13:22 Ex 332 Jižní expres
• Praha hl. n.
příjezd 15:57
• Individuálně – vlastní odvoz dětí z tábora – v případě vyzvednutí jinou osobou, než zákonným zástupcem je
potřeba doložit jejich souhlas

HARMONOGRAM DOPRAVY Z TÁBORA – PÁTEK 14. 8. 2020
tábor – Kaplice – České Budějovice – Praha hl. n.
• tábor – Kaplice
autobus
• Kaplice
odjezd 13:22 Ex 332 Jižní expres
• Praha hl. n.
příjezd 15:57

V PŘÍPADĚ ZMĚNY VLAKU NEBO VELKÉHO ZPOŽDĚNÍ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
BUDEME INFORMOVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA KONTAKTNÍCH TELEFONECH.
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PŘI NÁSTUPU NA TÁBOR ODEVZDEJTE VEDOUCÍMU
• Léky, které Vaše dítě pravidelně užívá a zároveň jsou uvedené v Posudku o zdravotní způsobilosti potvrzené
lékařem, odevzdejte při odjezdu. Léky označte jménem dítěte a dávkováním. Nutnou podmínkou pro účast
dítěte na táboře je lékařské potvrzení všech trvale užívaných léků.
• Prohlášení o bezinfekčnosti, že dítě je zdravé, je podepsáno zákonným zástupcem. V případě infekčního
onemocnění dítěte na táboře prozkoumá hygienik, zda nedošlo k záměrnému porušení tohoto prohlášení.
Jestliže ano, stíhá zákonné zástupce peněžitou pokutou a vyžaduje plnou úhradu podniknutých opatření.
Toto vše vložte do obálky a nezapomeňte odevzdat vedoucímu, pověřenému svozem dětí na tábor. Vybavte své
dítě svačinou podle doby cesty Vašeho dítěte na tábor, po příjezdu na tábor začínáme večeří.

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spací pytel, polštářek
2x dlouhé kalhoty
4x krátké kalhoty
1x teplejší oblečení na spaní
2x svetr nebo teplá mikina
6x tričko krátký rukáv
2x košile, tričko dlouhý rukáv
větrovka
14x spodní prádlo
10x ponožky
2x teplé ponožky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3x ručník
kapesníky, toaletní papír
2x tenisky v dobrém stavu
sandály
holínky
pláštěnka
plavky, boty do vody
baterka
malý batoh na výlet
plastová láhev na pití
pokrývka hlavy (klobouk, šátek)

•
•
•
•
•

sluneční brýle, krém na
opalování
hygienické potřeby – mýdlo,
kartáček a pasta na zuby
psací potřeby, dopisní papír,
obálky a známky
pytel na špinavé prádlo
flashdisk na foto a video
z tábora, pokud jste již na
táboře byli v předchozích letech

Všechny věci zabalte nejlépe do kufru nebo cestovní tašky na kolečkách, lépe se ze zavazadly manipuluje.

DENNÍ REŽIM
8.00 hodin
8.15 hodin
8.30 hodin
9.00 hodin
10.45 hodin
12.30 hodin
13.00 hodin

Budíček
Osobní hygiena
Snídaně
Dopolední program
Dopolední svačina
Oběd
Polední klid

14.00 hodin
16.15 hodin
18.30 hodin
19.00 hodin
19.45 hodin
21.30 hodin
22.00 hodin

Odpolední program
Odpolední svačina
Večeře
Osobní volno, večerní nástup
Večerní program
Osobní hygiena
Večerka

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Z hygienických důvodů se tábora nemůže zúčastnit dítě, které se opakovaně pomočuje, trpí parazitárním
onemocněním (vši, blechy a svrab), případně jinou infekční chorobou. Pokud by se výše uvedené skutečnosti
v průběhu tábora projevily, jsme nuceni ukončit pobyt dítěte na táboře, rodiče si zajistí odvoz dítěte z tábora na
vlastní náklady bez vrácení platby.
Doporučujeme vybavit dítě kapesným ve výši cca 400,- Kč. Doporučujeme předat ho v obálce při nástupu na tábor
vedoucímu. Před každým výletem vydá vedoucí dítěti vhodnou částku k útratě. Za peníze, předané vedoucím, ručí
vedení tábora. V případě nepředání kapesného vedoucím, si dítě zodpovídá za kapesné samo a vedení tábora neručí
za případné ztráty.
Doporučujeme nedávat dětem na tábor drahé věci, elektroniku, mobilní telefony, vedení tábora neručí za jejich
případnou ztrátu či poškození.
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Návštěvy dětí na táboře nejsou povoleny.
Pokud budete potřebovat informace v průběhu tábora, můžete telefonicky kontaktovat hlavního vedoucího tábora,
nejlépe v období poledního klidu (od 13.00 do 14.00 hodin). V případě nepředvídané události Vás hlavní vedoucí
bude telefonicky kontaktovat.
Doporučujeme dát s sebou dětem starší oblečení, neboť při některých táborových aktivitách může dojít k jeho
poškození či zničení, případně děti mohou oblečení ztratit. Vybavte děti i teplejším oblečením, jedeme do
Novohradských hor, kde i v letních měsících může být především v noci chladněji.
Prosíme rodiče, zvláště menších dětí, aby označili jmenovkami oblečení a prádlo svých dětí, jelikož si děti své věci
často nepoznají.
Dětem, které jsou poprvé delší dobu mimo domov, se může stýskat a můžou Vás prosit, abyste pro ně přijeli.
Zůstaňte klidní a kontaktujte telefonicky hlavního vedoucího, který Vám podá aktuální informace, jak se Vašemu
dítěti na táboře skutečně daří, a domluvíte se na dalším postupu.
Dětem bez ohledu na jejich věk často pište, dětem je milé vše, co jim připomíná domov. Nečekejte s příštím dopisem
nebo pohledem na odpověď dítěte. Menším dětem dejte nadepsané obálky s adresou a známkou. Dopis či pohled
můžete odeslat již před odjezdem do tábora a dítě tak dostane svůj pozdrav z domova hned po příjezdu na tábor.
Při hrubém porušení táborového řádu může být dítě předčasně vyloučeno z tábora, a na náklady zákonných
zástupců dopraveno domů, a to bez finanční náhrady.

STORNOVACÍ POPLATKY, POZDĚJŠÍ NÁSTUP NA TÁBOR, DŘÍVĚJŠÍ ODJEZD Z TÁBORA
OMLUVENÁ NEÚČAST – ze zdravotních důvodů (nutné lékařské potvrzení), bude Vám vrácena částka snížena 20 %,
kdy písemnou žádost s lékařským potvrzením zašlete na korespondenční adresu a neprodleně informujte Kateřinu
Novákovou.
OMLUVENÁ NEÚČAST - bude Vám vrácena uhrazená částka snížená o:
20 % 30–20 dní před odjezdem;
50 % 19–10 dní před odjezdem;
75 % 9–5 dnů před odjezdem;
0 % 4–1 den před odjezdem nebo dítě nenastoupí vůbec.
Po dohodě s hlavním vedoucím tábora je možný pozdější nástup na tábor nebo dřívější odjezd z tábora bez finanční
náhrady za zkrácený pobyt.
Stornovací poplatky nejsou účtovány v případě zajištění náhradníka.
V případě dřívějšího ukončení pobytu dítěte na táboře z důvodu závažného porušení táborového řádu, chybějícího
lékařské potvrzení o užívaných lécích či zjištění hygienických nebo parazitárních důvodů, které znemožňují pobyt
dítěte na táboře, nebude poskytnuta finanční náhrada za zkrácený pobyt.
V případě ukončení pobytu na táboře, z důvodu onemocnění nebo úrazu – bude vrácena pouze poměrná část
stravného vzhledem k částce, kterou jste zaplatili (plné stravné je 100,- Kč/den).
Všechny částky se budou vracet během září 2020 oproti Vaší písemné Žádosti o vrácení platby.
Žádost o vrácení platby se všemi údaji zašlete na korespondenční adresu nejpozději do 17. srpna 2020. V případě
nedodání Žádosti o vrácení platby částka vracena nebude.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DĚTÍ
Úrazové pojištění dětí bude sjednáno u České pojišťovny v rámci ceny tábora od okamžiku převzetí dítěte vedoucím
do okamžiku předání dítěte zákonným zástupcům dítěte.
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