Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

Nad Strouhou 664/5, Praha 4 – Braník, 147 00; www.tyfloturistak.info

V Roztokách u Prahy, 3. dubna 2014
Vážení rodiče, milé děti,
letošní letní tábor Tyfloturistického oddílu se bude konat od soboty 9. srpna
do soboty 16. srpna (bude trvat pouze jeden týden) na tábořišti ve Veverské
Bítýšce. Ubytování bude zajištěno ve čtyř a šestilůžkových chatkách.
Pro ty, kteří s námi ještě nikdy nebyli a neví, co mohou na našem táboře čekat:
Celý tábor je uzpůsoben potřebám dětí se zrakovým postižením. Na táboře děti hrají
celotáborovou hru na motivy knížky, chodí na výlety, účastní se tzv. „ptačky“ - výlet
do města, při kterém děti samostatně (ve stínovém doprovodu vedoucího) plní určené
úkoly. (Pro ty, kteří s námi jezdí na tábory pravidelně – „puťák“ tento rok nebude).
Děti se na táboře přiučí i něco z kuchařských dovedností, protože si budeme sami
vařit a děti se budou, stejně jako na klasických táborech, střídat na službách
v kuchyni. Při všech táborových aktivitách se snažíme učit děti novým dovednostem a
rozvíjet jejich samostatnost a podporovat tak jejich sebevědomí. O organizační
zajištění

tábora,

celodenní

program,

sportovní,

výtvarné

i

hudební

vyžití,

a o bezpečnost Vašich dětí se starají zkušení a nadšení vedoucí, kteří to vše dělají ve
svém volném čase a bez nároku na honorář.
Cena týdenního pobytu je následující *:
Dítě ve věku do 16 let

2.500,- Kč

Dítě ve věku 16 let a více

2.900,- Kč

Cena za dva sourozence

4.500,- Kč

Má-li Vaše dítě zájem se tábora zúčastnit, vyplňte prosím předběžnou
přihlášku, kterou naleznete níže, a pošlete ji do 16.5.2014 buď v elektronické
podobě na adresu peskova@braille.mff.cuni.cz (pokud nepotvrdím přijetí do 3 dnů,
raději mě kontaktujte i telefonicky) nebo v „papírové“ podobě na adresu:

Klára Pešková
Poděbradova 527
252 63 Roztoky u Prahy
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Kapacita tábora je omezená, pošlete proto předběžnou přihlášku co nejdříve –
pokud se přihlásí více dětí, budou upřednostněny mladší děti a dříve přihlášení. Po
16. květnu vám bude spolu s dalšími informacemi zaslána podrobná přihláška.
Případné dotazy vám ráda zodpoví hlavní vedoucí tábora Klára Pešková na
emailu

peskova@braille.mff.cuni.cz,

či

na

telefonu

604 21 35 43

(volejte

v odpoledních a večerních hodinách, rámcově 12-21h).

Na děti se těší,
Klára Pešková – hlavní vedoucí tábora
a všichni ostatní vedoucí

* Pokud se nacházíte ve špatné finanční situaci a výše poplatku za pobyt by měla
znamenat neúčast Vašeho dítěte na táboře, kontaktujte mě.
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Letní tábor 2014
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Informace o konání tábora:
Místo konání:
tábořiště YMCA ve Veverské Bítýšce
Termín konání:
9. - 16. srpna 2014
Pořadatel:
Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu
Nad Strouhou 664/5, Praha 4 – Braník, 147 00
Údaje o účastníkovi:
Jméno: ............................. Příjmení: ..............................................
Rodné číslo: ...................................
Číslo ZTP-P/ZTP (pokud dítě průkaz nemá, vyplňte prosím „NEMÁ“):
.....................................................................................................
Bydliště: ..........................................................................................
Speciální požadavky dítěte na péči (pro organizační účely):
.....................................................................................................

Údaje o rodiči (přihlašovateli)
Jméno: ............................. Příjmení: ..............................................
Bydliště: ..........................................................................................
Telefon: ............................ E-mail: .................................................
Rodič (přihlašovatel) zasláním této přihlášky organizátorovi akce projevuje upřímný
a trvající zájem o účasti syna/dcery/svěřence na Letním táboře pořádaném TTO.
Prohlášení
Přihlašuji svého syna/dceru/svěřence (viz Účastník) na Letní tábor 2014 pořádaný
TTO ve Veverské Bítýšce. Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé a platné.

V..................………… dne...................

................................................
Podpis rodiče (přihlašovatele)

