Vážení rodiče, protože činnost dětí bude v co největší míře orientována na
pobyt v přírodě, zdůrazňujeme, že vybavení holínkami, botami pro
turistiku, pláštěnkou, větrovkou a čepicí nebo šátkem a plastovou lahví do
obsahu 0,5 l na nápoj je nutné.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU
KOVO ŽĎAS, a.s.

Pro děti starší 10-ti let doporučujeme kapesní nůž, nůžky, baterku, psací
potřeby, případně pastelky, sešit. Pro malé děti obálky se zpáteční adresou
a nalepenou známkou.

Telefon: 566 643 156

Další informace na

www.rekreace-zubri.cz

SLEDUJTE JE!

Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: zooskovo@zdas.cz

Vážení rodiče,
posíláte své děti do letního dětského tábora. Dovolte proto několik
připomínek, aby pobyt Vašeho dítěte v táboře proběhl k oboustranné
spokojenosti. Do tábora mají jet pouze zaručeně zdravé, nepodceňujte
proto zdravotní prohlídky. Dětem připravte vhodné oblečení pro tábor.
Nedávejte dětem zbytečné věci a také ne to, co mají nejlepší. Na druhé
části přihlášky uveďte Vaše připomínky k tělesnému stavu, k zájmům
a charakterovým vlastnostem Vašeho dítěte. Věřte nám, že žádné z dětí na
táboře netrpí hladem, a proto neposílejte balíčky. Kapesné stačí 200,- Kč.
Své děti nevybavujte cennostmi a drahými věcmi (zlaté řetízky, přívěsky,
drahé hodinky, mobily apod.) Prosíme Vás o časté psaní svým dětem, to je
potěší a udělá jim to radost.
Termíny odjezdů a příjezdů do letního tábora Zubří:
·

I. běh

·

II. běh

·

III. běh

odjezd ve čtvrtek 1. 7. 2021
příjezd ve čtvrtek 15. 7. 2021
odjezd v pátek 16. 7. 2021
příjezd v pátek 30. 7. 2021
(možnost bezlepkové diety)
odjezd v sobotu 31. 7. 2021
příjezd v sobotu 14. 8. 2021

8:00 hodin
10:00 hodin
8:00 hodin
10:00 hodin
8:00 hodin
10:00 hodin

Doprava bude zajištěna autobusy vždy z parkoviště u hotelu Jehla
ve Žďáře nad Sázavou, příjezd tamtéž.
Děti se musí dostavit 15 minut před odjezdem autobusu.
Adresa letního dětského tábora:
LDT ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.
592 31 Zubří u Nového Města na Moravě, č.p. 40
Kontakty:
Šárka Tlustošová
tel.: 566 615 268
mob.: 723 408 161

Ing. Eva Rosecká
tel.: 566 642 577
mob.: 722 953 720

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI:
Potvrzení o bezinfekčnosti je nahrazeno písemným prohlášením rodičů.
Každé dítě musí při nástupu do tábora odevzdat vyplněné a rodiči
podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a kopii průkazky zdravotní
pojišťovny, které odevzdá při nástupu do autobusu, při individuálním
nástupu do tábora, na bráně.
Bez tohoto prohlášení nebude dítě na tábor přijato.
Prohlášení nesmí být starší 1 den!
Osobní věci dítěte do LDT zřetelně označte. Ušetříte starosti sobě
i vedoucím v táboře, zvláště u malých dětí. Po skončení tábora, budou
zapomenuté věci dětí převedeny na sekretariát ZO do Žďáru nad Sázavou,
kde budou do 1 měsíce k vyzvednutí.
Členové OS KOVO a jejich rodinní příslušníci jsou pojištěni proti úrazu
u Kooperativa pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group. V případě úrazu
bližší informace na sekretariátě ZO. U dětí, jejichž rodiče nejsou členy
OS KOVO, doporučujeme uzavřít na dobu pobytu v táboře úrazové
pojištění.
Rodiče souhlasí s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci
propagace Letního dětského tábora ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

