POKYNY PRO RODIČE DĚTÍ – ÚČASTNÍKŮ JARNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ
POŘÁDANÉHO LYŽAŘSKÝM ODDÍLEM JANSKÉ LÁZNĚ
Datum konání: od 19. – do 22.6. 2020
Zaměření soustředění: Děti se budou v sobotu učit jezdit na kánoi, kajaku a raftu.
Naučí se základní pokyny a ovládání lodi na rybníku, který je součástí areálu.
V neděli nebo pondělí pojedeme řeku Orlici, která je klidná a vhodná pro začátečníky.
Malé děti pojedou na pouze na raftu, který bude řídit dospělý. Pokud budou zkušené
velké děti a budou mít doprovod, mohou jet i na kánoi nebo paddle boardu. Program
bude doplněn aktivitami v táboře – sportovní tréninky a hry, orientační běh, inline
brusle, trénink v Gladiátor aréně u Stříbrňáku u Hradce Králové apod.
Prosíme rodiče o pomoc při zajištění dopravy dětí na soustředění i zpět.
Rodiče (především "vodáci" :-) jsou na soustředění vítáni...

Místo konání: Tábor J.A. Komenského, Běleč u Hradce Králové
Sraz účastníků:
pátek 19.6. 2020 v 14.00 hodin – u Obchodní Akademie v Janských Lázních, kde se
budou nakládat zavazadla a lodě.
Cena: Cena 1500,- Kč. Případný přeplatek bude vyúčtován a vrácen po
soustředění. Cena zahrnuje 3x plnou penzi, příspěvek na náklady vedoucích,
dopravu, zapůjčení lodí.
Přihlášení na soustředění a zaplacení poplatku na soustředění - 1500 Kč je nutné
nejpozději do 10.6. Platby záloh hraďte na účet LO: 217135926/0600. Do zprávy pro
příjemce uveďte: Belec a jméno dítěte.

Odjezd:
Předpokládaný odjezd je mezi 14.00-14:30 hod. od Obchodní akademie v Janských
Lázních a následně ze Svobody a Trutnova.

Příjezd: předpokládaný příjezd k Obchodní Akademii v JL bude v pondělí 22.6.
podvečer. Děti, které musí v pondělí do školy, si rodiče mohou vyzvednout v
neděli podvečer v areálu tábora.
Stravování: Plná penze + svačina + pití k dispozici v průběhu dne
Povinné pokyny pro vybavení dětí a další náležitosti:
Do obálky, kterou odevzdáte příslušnému oddílovému vedoucímu před zahájením
soustředění, vložte:
1) Potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení, že dítě:
• je zdravotně způsobilé k účasti na akci a podrobilo se stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
•
•

nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem…), a
ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocnění nebo podezřelou
z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

2) Telefon rodičů nebo jejich zástupců, kteří by v případě potřeby mohli dítě převzít
do své péče.
3) Přiměřené kapesné (v případě, budete-li chtít, aby dítě mělo peníze uložené –
v průběhu soustředění u příslušného vedoucího).
4) Lístek s dalšími potřebnými pokyny např. pravidelné či nepravidelné užívání léků,
mastí aj. Upozornit na nemoci dítěte (alergie, astma, epilepsie atd.)!!!
4) Vzít kopii karty zdravotní pojišťovny.
Seznam osobních věcí:
oblečení na spaní, běžné sportovní oblečení pro teplé i chladné dny (spodní prádlo,
ponožky, trička s krátkým rukávem, trička s dlouhým rukávem, plavky, mikiny,
sportovní kalhoty - šusťáky, elasťáky, kraťasy, pláštěnku nebo šusťákovou bundu),
věci na převlečení, obuv na přezutí, sportovní a turistickou pevnou obuv, pokrývku
hlavy, sluneční brýle, hygienické potřeby, sešit, tužky, knížku, případně hru, funkční
baterku, malý batoh na výlety. Spát budeme buď v chatkách (zděných) nebo na
hlavní budově.

Důležité upozornění: Prosíme rodiče, aby dětem nedávali na soustředění
notebooky, herní konzole a DVD přehrávače.
V případě nejasností či dalších dotazů se obracejte na:
Pavel Šedivý: 605173658

