LÉTO 2021
Šaman (Karel Sedlák ) a jeho kolektiv - Vás letošní rok zvou opět na letní tábor v rekreačním zařízení Kletečná.
Upozorňujeme rodiče, že náš tábor splňuje MŠMT ČR – Vyhlášku o zotav. akcích pro děti a dorost.
Vedení tábora a organizátoři her jsou pedagogičtí pracovníci na středních školách a pracovnící Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Vážení rodiče,
Vaše dítě rádi zařadíme do tábora, který se letos opět koná v rekreačním středisku Kletečná – v blízkosti obce Kletečná u
Humpolce od 1.7. (čtvrtek) – 15.7. 2021 (čtvrtek).
Středisko je umístěno ve velmi atraktivní oblasti Českomoravské vrchoviny v blízkosti tří přehradních nádrží v areálu
uprostřed lesů. (Podle hyg. norem jedno z nejčistších míst ČR) O děti se bude starat osvědčený kolektiv mladých, ale
zkušených vedoucích. Ubytování je pro malé děti zajištěno v pokojích hlavní budovy (WC a sprchy jsou jejich součástí),
pro ostatní starší účastníky v bungalovech (WC a umývárka součástí bungalovu) a chatkách (WC a sprchy mimo objekt).
Možnost sprchování každý den je u nás samozřejmostí. Zařazení do družin, dále výběr kde chtějí Vaše děti spát,
necháváme pouze a jen na jejich rozhodnutí. Toto je možno řešit již upozorněním v přihláškách, nebo při příjezdu.na
vlastní tábor. Snažíme se dělat vše proto, aby byly Vaše děti co nejvíce spokojené. Tímto i podporujeme, aby si sebou
vzaly na náš tábor své kamarádky a kamarády. Dále upozorňujeme, že náš tábor je svojí náplní velice vhodný pro aktivní
děti ve všech oblastech (sport, tvořivost a intelekt). U nás se každý při CTH baví podle momentálního zájmu a chuti.
Strava bude 5x denně (+ celodenní pitný režim) v hlavní budově s jídelnou o kapacitě 100 míst s další možností nákupu
cukrovinek a nápojů v denním bufetu.
K dispozici jsou hřiště (volejbal, přehazovaná, kopaná, nohejbal), bazén 30x30 m , kulturní místnosti, kde budou děti v
případě nepříznivého počasí trávit volné chvíle.
Jako předchozí roky bude trvale k dispozici dětská herna ( hry, stavebnice, ilustrační materiál atd.) s trvalým dozorem. Pro
příznivce x-boxu budou nainstalovány herní konzole. Součástí vybavení jsou dvě trampolíny XL.Celý areál je situován
mimo povodňovou zónu V okolí střediska je mnoho zajímavých míst na výlety s dalšími možnostmi k vhodnému
a bezpečnému koupání.
Vše je možno si prohlédnout na našich stránkách www.samani-tábor.cz. Zde si bude možno stáhnout DVD 2019.
Na našich stránkách je i možno po celý průběh tábora sledovat naší činnost a komunikovat s Vašimi dětmi.
Podívejte se, jak je o Vaše děti postaráno.
Pamatujeme i na to, že na každém táboře mohou vzniknout nečekané situace a problémy. Pro tyto případy je určena
kvalitní osoba, která případnou situaci řeší a případně komunikuje s rodiči, jak byl při vážnějších situacích problém
vyřešen. Její telefonní číslo je 737537595. Našeho tábora se mohou zúčastnit děti od 6 do 17 let.

NÁMĚT LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÉ HRY JSOU SAMURAJOVÉ.
Samurajové sehráli v Japonsku výraznou roli, podobnou jako šlechta a rytířstvo ve středověké západní Evropě – avšak
v podstatně delším časovém období. Po 700 let stáli v čele japonské společnosti. Odvaha a udatnost, srdnatost a obětavost,
nebojácnost a věrnost, to byly vlastnosti, z nichž Japonsko ukovalo své hrdiny. Jejich vzestup i pád byl plný dramatických
událostí. Samuraj nebyl v 10. století ničím jiným než osobním strážcem a válečníkem – mužem, který uměl zacházet se
zbraněmi a vášnivě se vrhal do bitevní vřavy. Japonské dějiny však neznaly pouze války, samurajové znamenali pro
Japonsko mnohem víc – byli zejména představitelé stavu, který po staletí formoval ostrovní zemi svým působením na
ostatní složky japonské společnosti a svými představami o pořadí životních hodnot.
Pojďte si s námi napínavým způsobem představit odkaz těchto japonských rytířů, který žije v podvědomí japonské
společnosti do dnešních dnů. Rovněž se v mnoha směrech dotýká jejich působení i současných Evropanů.
Každý den bude jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost,
nebo rozvíjení intelektu. Každé dítě si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybírat
program, který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.
U nás by se žádné dítě, které se chce a umí bavit, nudit nemělo !!!!!!
Pokud mají Vaše děti zájem o stanování, doporučujeme, aby si sebou vzaly spacáky. Spacáky prosíme podepsat a
uložit u vedoucího oddílu. U nás stanují pouze děti, které projeví o toto zpestření tábora zájem.
Dále upozorňujeme, že si děti mohou vzít sebou nafukovací lehátka a podobné další vybavení pro zpříjemnění koupání.
Cena tábora je 5 900 Kč , což je vzhledem k délce turnusu, vzdálenosti, vybavení tábora, atraktivitou kraje a s ohledem
na ceny srovnatelných táborů více než přijatelné. Variabilní symbol je vždy datum narození dítěte. (účet, složenka,
faktura). V ceně je zahrnuta odpovědnost za škodu, nikoliv úrazové pojištění.

Z důvodu zaplacení záloh pro majitele objektu, dopravci a všech objednaných služeb, prosíme o zaplacení
zálohové částky alespoň 1000 Kč do 14 dní po přihlášení. Vítáme i zaplacení částky celé. V případě sourozenců,
stačí zaplatit min. 1000 Kč pouze za jednoho z nich. Pokud nebude zálohová částka zaplacena, vystavujete se
v případě naplnění tábora a dalších zájemců vyškrtnutí ze seznamu. Při vzniklých nečekaných v čas nahlášených
událostí (změna dovolené, nemoc apod.) Vám částka bude celá bez problémů navrácena do konce měsíce dubna.
V měsíci květnu a červnu si účtujeme storno poplatek ve výši 500 Kč. Zbytek Vám bude bez problémů navrácen.
Storno poplatek je z důvodu již proběhlých plateb za Vaše dítě. Děkujeme za pochopení těchto nutných
opatřeních, bez kterých by nešel náš tábor kvalitně připravit.
Případný celý doplatek je nutno doplatit do poloviny měsíce června, nejpozději však tři dny před zahájením tábora.
(Nutná doba pro kontrolu platby na účtě). Při pozdějším termínu je nutné prokázání platby v době odjezdu.

Z důvody kontroly plateb je nutno uvádět jako variabilní symbol datum narození dítěte, nejlépe však jméno..
Dodržením termínu o zaplacení tábora a správným uvedením variabilního symbolu předejdete možným vzniklým
problémům a nedorozuměním, což rozhodně není naším zájmem.
Předpokládané odjezdy zatím orientačně (bude ještě přesněno):
Pro kladenské dětí a okolí - je v den odjezdu v 8.30 hodin na parkovišti u kladenského zimního stadionu vedle autoservisu
Peugeot.
Pro pražské děti a okolí – je v den odjezdu v 9.00 hodin Praha Stodůlky
Doporučujeme být před odjezdem autobusů na stanovištích nejméně 10 minut před odjezdem. Časy jsou pouze orientační
a mohou být změněny. O této případné změně budete včas informováni.
Pokud nebude v dané lokalitě přihlášeno nejméně pět dětí, bude s ekonomických důvodů nástupní stanoviště zrušeno.
O této případné situaci budete včas informováni.
Nástupní místo je nutno vyznačit na přihlášce, případně telefonicky nahlásit u Karla Sedláka, nejpozději 14 dní před
odjezdem. Nebude-li dítě nahlášeno, je automaticky zařazeno pro nástupní místo v Kladně. Žádáme Vás o dodržení
nástupních míst z důvodu rozdělení dětí s ohledem na kapacitu autobusů.
Při příjezdu je nutné převzetí dítěte rodiči.
Nejnutnější vybavení ditěte : Dlouhé kalhoty, košile nebo tričko, bunda - na cestu, 2x tepláková souprava, 2x krátké
šortky, 8x tričko kr. rukáv, 2x tričko dl. rukáv, 1x svetr, 16x slipy nebo trenýrky, 1x plavky, 1x pyžamo, 1x pláštěnku, 1x
čepici proti slunci, 1x ponožky teplé, 16x ponožky, kapesníky, 2x ručník, gumovky, 2x sportovní obuv,, přezůvky na pokoj,
toaletní sáček - kelímek, kartáček, pastu, hřeben, šampon, krém na obličej, krém na opalování, sluneční brýle, dopisní
papíry, tužku, láhev z PVC, malý batoh na výlety. Doporučujeme seznam věcí nalepit do kufru a věci označit a to zejména
u malých dětí.
Na cestu nedávejte dětem mnoho jídla, neboť po příjezdu do tábora dostanou oběd (jídlo podléhající zkáze je druhý den
ráno odebráno a vyhozeno).
Doporučujeme dát dítěti kapesné cca 500 až 1000 Kč a peníze si uložit u svého vedoucího oddílu.
Pokud dítě bude mít u sebe mobil či jiné cennosti, také doporučujeme si je uložit u svého vedoucího. Za ztracené věci
v případě nedodržení těchto pravidel neručíme.
Rodiče jsou povinni zajistit předání a převzetí dítěte. Dále je opravdu nutno včas nahlásit na kontaktní adresu, kdyby jejich
dítě z jakéhokoliv důvodu nemohlo do tábora nastoupit.
Před nástupem do dopravního prostředku musí dítě odevzdat dle Sbírky zákonů č. 148/2004 kopii přiloženého tiskopisu o
zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a potvrzení o zaplacení tábora.(Potvrzení o
zaplacení platí jen v případě, že zapomenete uvést variabilní symbol dítěte, nebo v případě opožděné platby). Dále je
nezbytně nutné, aby dítě odevzdalo vedoucímu přepravy kopii průkazu zdravotní pojišťovny a spodní díl přihlášky Prohlášení zákonných zástupců a souhlas ke zpracování osobních údajů.
Bez těchto dokladů nabude dítě vedoucím přepravy převzato!!!

Pokud budete mít zájem o potvrzení tábora pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovnu, je nutno
k potřebným dokumentům předvyplněné potřebné tiskopisy dodat. Ty budou na táboře potvrzeny a
předány vašim dětem při odjezdu s ostatními dokumenty. V jiném časovém prostoru již nebude možno
potvrzení získat.
Děkujeme za pochopení těchto možná nepříjemných, ale nutných opatření, bez kterých nemůžeme tábor
provozovat.
Na příjezd dětí se těší náš osvědčený kolektiv.
I letošní tábor se bude natáčet DVD tábor 2021. DVD bude možno po jeho vytvoření si stáhnout na našich
stránkách.
Vážení rodiče, na našich stránkách www.samani-tabor.cz bude k dispozici možnost stáhnutí propagačního letáku
našeho tábora. V případě, že jste byli s námi v minulém roce spokojení, chtěli bychom Vás požádat o doporučení
Vašich známých a dále vylepit náš letáček například na pracovišti, u lékaře, v obchodu nebo škole. Za případnou
pomoc naší propagace moc děkujeme .
Adresa provozovatele a vedoucího tábora Sedlák Karel, Václava Rabase 857 Kladno 272 01
Číslo účtu – 2300777486/2010
Kontaktní osoba pro další informace a dotazy : Karel Sedlák tel. 312241915, 721421389, 605074186, 737537595
po 15. hodině. e-mail – karel.sedlak@quick.cz
Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy i během tábora, přednostně na tel.číslo 737537595.
Naše stránky je možno si prohlédnout na www.samani-tabor.cz

