Město MILOVICE
Oddělení školství a kultury a sociálních věcí
nám. 30. června 508, Milovice-Mladá, PSČ 289 23
tel. 325 517 153, e-mail: nikola.urbanova@mesto-milovice.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom Vám poskytli několik informací o příměstském táboře, který pro Vás
připravilo Město Milovice ve spolupráci s Tankodromem Milovice.
Příměstský tábor je určen pro děti školního věku od 7 do 14 let (po zakončení minimálně první
třídy) z Milovic. Probíhá v pracovní době rodičů, čímž jim, jak doufáme, pomůžeme se
smysluplným využitím volného času pro děti.
Termíny konání tábora:
I. turnus: 19. – 23. 7. 2021
II. turnus: 2. – 6. 8. 2021
III. turnus: 16. – 20. 8. 2021
IV. turnus: 23. – 27. 8. 2021
Místo příměstského tábora: Tankodrom Milovice
Cena tábora: 1 100 Kč/dítě/celý turnus; v ceně zahrnuto – 5x oběd, pití, pojištění
Úhrada tábora: nejpozději do 30. 4. 2021 na pokladně MěÚ Milovice nebo převodem na účet
č. 19-600220584/0600 (jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte)
Podávání přihlášek: pouze elektronicky oscanovaná přihláška s podpisem zákonného
zástupce dítěte na e-mail nikola.urbanova@mesto-milovice.cz nebo osobně v úřední hodiny na
Oddělení školství, kultury a sociálních věcí (1. patro, dveře č. 244)
Program a organizace tábora:
• tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin
• stravování – obědy a pitný režim zajištěn, svačiny (dopolední a odpolední) je nutné si
vzít vlastní!
• příměstský tábor je vybaven přístřeškem, polní umývárnou a mobilními WC,
v prostorách tankodromu je možné příměstský tábor uskutečnit i v případě nepříznivého
počasí
Příchod dětí na příměstský tábor:
Prosíme rodiče nebo jejich zástupce, aby první den (pondělí) přivedli děti osobně na
parkoviště před Mirakulem, předali nám je nejdéle do 8:00 hodin s potvrzením o
bezinfekčnosti (příloha přihlášky) a případnými léky. Zda budete děti přivádět i ostatní dny
nebo je již budete posílat samotné, necháváme na vašem uvážení. Jen prosíme, abyste nám toto
rozhodnutí napsali do přihlášek dětí (zaškrtnout příslušnou kolonku).

Návrat z tábora:
Po společném programu budou děti převezeny zpět na parkoviště před Mirakulem. Každodenní
odchody dětí v době od 16:15 do 17:00 hodin opět necháváme na vašem uvážení (zda budou
děti odcházet samy či si je vyzvednete). Poslední den (pátek) si osobně přijďte své děti
vyzvednout, abychom vám je mohli předat. Pokud budete svoje dítě chtít vyzvednout
některý den dříve, bude toto nutné nahlásit hlavnímu vedoucímu a zajet si pro ně přímo
na Tankodrom.
Vybavení dětí na příměstský tábor:
• potvrzení o bezinfekčnosti (příloha přihlášky) – odevzdat první den!
• kopie kartičky pojištěnce – odevzdat s přihláškou nebo první den!
• příbory (vidlička, nůž, lžíce)
• láhev na pití
• jídelní souprava – nejlépe ešus
• svačina (dopolední a odpolední)
• ručník
• oblečení na převlečení
• čepice (nebo jiná pokrývka hlavy proti slunci)
• gumáky – pouze při nepříznivém počasí
• pláštěnka
• psací potřeby + trhací notes
Většinu věcí, které si děti donesou s sebou, je možno po celý turnus nechat ve stanu tomu
určeném. Prosíme, nedávejte dětem s sebou nože a cenné věci. Zvažte, zda potřebují
mobilní telefony.
Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší 3 dnů!!!
Stornovací poplatky: Celou zaplacenou částku za tábor rodičům vrátíme v tom případě, budeli dítě před táborem nemocné, rodiče předloží potvrzení od lékaře a povede se nám zajistit
náhradníka. Pokud náhradu za dítě neseženeme, část peněz se bude rodičům vracet po skončení
tábora po odečtení provozních nákladů.
Pokud by ze zdravotních nebo závažných kázeňských důvodů dítě nemohlo absolvovat celý
turnus, vrátíme peníze za jídlo podle počtu dnů, po které dítě na příměstském táboře nebude.
V případě odhlášení obědů je nutné, aby rodiče omluvili své děti nejpozději do 7:00 hod.
telefonicky u hlavního vedoucího.
Je velice nutné: uvést na přihlášce, kde je možné zastihnout vás nebo jiného zástupce v době
příměstského tábora nebo uveďte místo, kam bude možné podat nutnou zprávu či v případě
nutnosti dítě odvézt. Vyplňte, prosím, pečlivě kolonku o zdravotním stavu dítěte. Napište nám
o všech zdravotních omezeních, která vaše dítě má. Pokud by na přihlášce nezbývalo
místo, napište tyto informace na další list papíru. Nezapomeňte přiložit kopii průkazu
zdravotního pojištění! Při předávání dítěte sdělte, prosím, našemu zdravotníkovi vám známá
omezení, jejichž nedodržení by mohlo vést ke zhoršení zdraví dítěte. Prosíme POZOR –
vybavte své dítě potřebnými léky na celou dobu pobytu na příměstském táboře. Aplikace léků
je třeba domluvit individuálně.

Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo 325 517 153 nebo pište na e-mail
nikola.urbanova@mesto-milovice.cz

