
INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU S MOTÝLKEM – léto 2020

Místo konání: Rodinné centrum Motýlek, z.s.     
 Mládežnická 430 

679 63 Velké Opatovice

Příměstské  tábory  v  letech  2020  -  2022  se  budou  konat  s  podporou z  Operačního  programu
Zaměstnanost. Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu:

 600 Kč za jeden týden tábora (nedotovaná cena je 1200 Kč za jeden týden)
Podmínky pro splnění snížené ceny za příměstský tábor:

 Přihlaste se na příměstský tábor.
 Do emailu Vám přijde speciální přihláška přímo k programu, kterou je třeba vyplnit, 

podepsat a doručit do RC Motýlek nebo po domluvě k pí.Živné. 
 Doložte potvrzení od obou rodičů, které Vám také přijde do mailu (od zaměstnavatele, 

ČSSZ, ÚP, …) na příslušném formuláři:

o Osoby zaměstnané:              potvrzení od zaměstnavatele
o OSVČ:                                  potvrzení od ČSSZ 
o Matky na MD/RD:               potvrzení od zaměstnavatele
o Uchazeč o zaměstnání:         potvrzení od ÚP

o Student:                                potvrzení od školy
o Rekvalifikační studium:       potvrzení od ÚP

Pozor!! Potvrzení nesmí být starší měsíc k poslednímu dni tábora – pozor u dětí přihlášených
na poslední prázdninový týden.
Pokud přihlašujete jedno dítě na více táborů, musí mít na každý tábor přihlášku i potvrzení zvlášť. 
Bez těchto dvou dokumentů (přihláška a potvrzení od zaměstnavatele, ÚP, ČSSZ nebo školy)
není  možné  čerpat  slevu  na  příměstský  tábor.  Kolonku  monitorovací  období,  prosím,
nevyplňujte.

Termíny konání a vedoucí: 
 
1.  ter mín 29.6. - 3.7. - How to train your dragon - s angličtinou
l ek toř i  Mgr.  J ana  Škrobová  a  Růžena  Koude lková
2.  ter mín 6.7. - 10.7. - Sportovně-poznávací
lek toř i  Mgr.  Luc ie  Khýrová  a  Ka mi l a  Pechová
3.  ter mín 13.7. - 17.7. - S hudbou
l ek toř i  Růžena  Koude lková  a  Pav l ína  Lá t a lová
4.  ter mín 27.7. - 31.7. - Dramatický
l ek toř i  Růžena  Koude lková  a  E l i ška  Dokoup i lová
5.  ter mín 3.8. - 7.8. - Cesta po Jižní Americe
l ek toř i  Pavl ína  Lá ta lová  a  Gabr i e l  Olegár io
6.  ter mín 10.8. - 14.8. - Objevujeme vesmír
l ek toř i  Michae l a  Vaněrková  a  Veron ika  Vaš í čková
7.  ter mín 17.8. - 21.8. - Malý vědec
l ek toř i  Michae l a  Vaněrková  a  Veron ika  Vaš í čková
8.  ter mín 24.8. - 28.8. - Turistický
l ek toř i  Pavla  Dračková  a  Lenka  Ju rková

Kontakty:
Telefony na jednotlivé vedoucí poskytneme před začátkem táborů.
Telefon za Rc Motýlek : vedoucí lektorů Eva Živná 777 278 414
e-mail: rcmotylek@seznam.cz
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Vybavení dítěte na tábor (potřebné věci si můžou děti nechat přes týden v Motýlku):
 pevná zavřená obuv vhodná pro sport a pobyt venku,
 batoh (batůžek)  na záda na cesty po okolí,
 přezůvky, 
 v případě nepříznivého počasí i náhradní oblečení a pláštěnku,
 láhev na pití,
 podle počasí a vašeho uvážení je dobré děti vybavit vhodným oblečením,
 mít vybavení na plánované výlety a jiné aktivity – např. plavky – veškeré potřebné věci a 

podrobnosti sdělí předem vedoucí PT,
 vlastní ručník, cestovní dezinfekce na ruce, 2 roušky a igelitový sáček na roušku.

 
Strava:  -  na PT je zajištěn pitný režim po celý den

   -  obědy v jídelně "UČŇÁK" 
   -  svačiny si děti  nosí vlastní (vhodné je dát dítěti dopolední i odpolední svačinu, popř.,    
     pokud dítě nesnídá, vybavit je i snídaní.  Obědvat se  bude v době  mezi 12.00 až 14.00, 
     podle denního programu.) 

Kdy a kam přijít:
Každý příměstský tábor je od pondělí do pátku daného týdne. Začátek je  vždy od 7 hodin do 16
hodin (pokud vedoucí nestanoví vzhledem k programu jinak).

Popis místa tábora a program:
Příměstské tábory se budou konat v budově RC Motýlek, z.s. Kromě pobytu v budově a v přírodě,
budou děti navštěvovat různá místa ve V.Opatovicích a okolí.

V     ceně tábora jsou  :
Obědy,  pitný  režim,  pedagogický  dohled,  celodenní  program,  pojištění,  materiální  vybavení,
odměny.

Odhlášky:
Pokud se dítě tábora, na který je přihlášeno, nemůže zúčastnit, je nutné sdělit tuto skutečnost co
nejdříve kontaktní osobě pí.Živné. Při vracení provedené úplaty se budeme řídit stanovenými storno
poplatky.

Potřebné tiskopisy:
V den nástupu na tábor je nutné odevzdat vedoucímu tábora potvrzení o bezinfekčnosti, kde datum
není starší 24 hodin. Rovněž je potřeba, aby dítě mělo u sebe kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
Přihlášku a ostatní dokumenty odevzdejte nejpozději:
pro červencové turnusy do 19.6. a pro srpnové turnusy do 17.7.
- musí zde být vyplněny údaje o dítěti,  všechny kontaktní údaje na zákonné zástupce, prohlášení
zákonných zástupců o zdravotním stavu a vyplnit předávání a docházení dítěte na PT.

Úhrada tábora:
600 Kč nebo 1 200 Kč (za turnus a dítě) na účet RC Motýlek  NEJPOZDĚJI do 19.6. pro
červencové  turnusy  a  nejpozději  do  19.7.  pro  srpnové  turnusy.  V  případě  neuhrazení
stanovené částky v daném termínu, bude rezervace zrušena.
Číslo účtu Rc Motýlek: 1231230123/0100, VS: 200, do zprávy pro příjemce uveďte: 
(písmena) PT a jméno dítěte! 
Po domluvě s organizátorem lze zaplatit danou částku i v hotovosti. 

Podpisem na přihlášce stvrzujete, že jste se seznámili s Provozním řádem PT.

Ve Velkých Opatovicích 10.5.2020
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