Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
Spartakiádní 8, 789 85 Mohelnice
tel.: 583 431 813
e-mail: ddm.mohelnice@rps.cz
url: www.ddm-mohelnice.cz

INFORMACE A POKYNY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
Termíny: 15. 7. - 19. 7. 2019, 22. 7. - 26. 7. 2019, 19. 8. - 23. 8. 2019, 26. 8. - 30. 8. 2019.
Určeno: dětem z 1. - 9. tříd.
Popis a program: tábory jsou zaměřené především na výlety po blízkém i vzdáleném okolí, nebude chybět
návštěva dětského dopravního hřiště, hry a soutěže v přírodě, vodní hrátky aj.
Stravování: oběd první den, další dny dle programu.
V ceně 1 100,- Kč: oběd první den, jízdné, vstupné, zajištění programu, ceny pro účastníky, úrazové pojištění,
zdravotní dozor.
Přihlášení na příměstský tábor: dítě je možné přihlásit pouze na celý týden jednotlivých turnusů a to osobně
v DDM Magnet nebo elektronicky na www.ddm-mohelnice.cz. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné
odevzdat v DDM Magnet společně s poplatkem nejpozději do 31. 5. 2019. Při zařazování zájemců o příměstský
tábor bude přihlíženo k datu zaplacení účastnického poplatku. Upozorňujeme, že k úhradě nákladů za příměstský
tábor lze žádat o příspěvek od zaměstnavatele z fondu FKSP i z fondu odborové organizace. Tuto skutečnost nám,
prosím, sdělte při odevzdání přihlášky.
Způsob a termín úhrady: v hotovosti v DDM Magnet nebo převodem z účtu (variabilní symbol obdržíte
s přihláškou). Celý poplatek je nutné uhradit do 14 dnů po odevzdání přihlášky, nejpozději do 31. 5. 2019.
Storno poplatku: po termínu splatnosti úhrady (31. 5. 2019) za příměstský tábor se platby vrací pouze z důvodu
nemoci dítěte, a to na základě potvrzení od lékaře. V tomto případě bude z účastnického poplatku odečtena částka
na nutné režijní náklady. V případě nenaplnění dostatečného počtu účastníků pro konání příměstského tábora
budou zákonní zástupci nejpozději do 7. 6. 2019 vyrozuměni pracovníkem DDM Magnet a zaplacená částka jim
bude po dohodě vrácena.
Pokyny pro zákonné zástupce dítěte:
1. Při nástupu na příměstský tábor dítě odevzdá průkazku zdravotní pojišťovny, ze které bude pořízena kopie.
Průkazka bude navrácena tentýž den, kopie průkazky bude skartována v měsíci září 2019. Děti starší 10 let
odevzdají při nástupu na příměstský tábor průkaz s fotografií za účelem získání slevy při cestování prostředky
hromadné dopravy. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou cenné věci a zakazujeme brát nebezpečné předměty
(např. nůž, pyrotechniku apod.). Za osobní věci si ručí každý účastník sám. První den s sebou: svačina, pití,
přezůvky.
Program příměstského tábora (dále jen PT) začíná ráno v 8:00 hodin a končí v 15:30 hodin. Sraz dětí je nejdříve v
7:45 v DDM Magnet Mohelnice, pokud není vedoucím PT stanoveno jinak.
2. Účastník PT je povinen dodržovat pokyny vedoucího tábora týkající se zejména bezpečnosti a zdraví účastníků
příměstského tábora.
3. Účastník PT nesmí opustit bez souhlasu vedoucího určený objekt či prostory. Při pohybu v lese, při hrách, na
výletech a při koupání se nesmí vzdalovat od skupiny či stanovené trasy. Na předem určená místa chodí jen se
souhlasem vedoucího.
4. Případné zdravotní problémy musí účastník neprodleně nahlásit hlavnímu vedoucímu PT. Je zakázáno užívání
léků bez souhlasu hlavního vedoucího (i vlastní léky či vitamíny). Užívání vlastních léků oznámí zákonný zástupce
hlavnímu vedoucímu při nástupu dítěte na PT.
5. Účastník PT respektuje zákaz sběru lesních plodů a dodržování pitného režimu. V době konání PT je účastníku
PT zakázáno pít jakékoliv energetické nápoje, platí zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
6. Účastník PT užívá zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívá sprostá slova.
7. V případě násilí nebo šikany upozorní účastník PT jakéhokoliv vedoucího PT.
8. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě aktuálního pobytu a zdržet se chování, které
může poškozovat ostatní účastníky PT.
9. V případě závažných kázeňských problémů účastníka PT si pořadatel DDM Magnet Mohelnice vyhrazuje právo
vyloučit jej bez vrácení příslušného poplatku za PT.

