
 

 

Informace pro rodiče účastníků jarního tábora ZLATOKOPOVÉ NA ALJAŠCE (Pozor dvě strany!!!) 

Co děti  čeká: 

Zažiješ plno dobrodružství a napětí v hledání zlata. Možná budeš lovit i medvěda. To vše v nádherné přírodě s partou svých vrstevníků. 

Jsou připraveny bláznivé aktivity na sněhu, hry, soutěže, kreativita, legrace, čtyřkolka Honda, písničky, příběhy ze života. To vše pod 

vedením zkušených vedoucích. Tábor je založen na křesťanských principech a hodnotách, se kterými se děti v rámci neformálního 

vzdělávání také seznamují. 

 

Cestování na tábor: 

odjezd:   sobota 26. 2. OSTRAVA - SVINOV 11:47  (sraz 11:30 v proskleném vestibulu naproti pokladnám) 

příjezd:   středa 2. 3. OSTRAVA - SVINOV 15:40 

 

Co s sebou:  

Spacák a prostěradlo na matraci (nejlépe froté s gumičkou), teplé a sportovní oblečení na venek i dovnitř chaty, přezůvky, dvoje boty, 

hygienické potřeby, 2x respirátor FFP2 (do vlaku), malou desinfekci na ruce, něco pro jízdu na sněhu (pokud chcete), ostatní věci dle 

vlastního uvážení. Pro cestu tam, nabalte dětem malý batoh s větší svačinou a dostatečně velkou láhví s pitím a pláštěnkou. 

Nezačínáme obědem, ale odpolední svačinou!!!  

Mobilní telefony, tablety a jiné elektronické hračky jen na vlastní nebezpečí. Doporučujeme Vám dopřát dětem během tábora 

odpočinek od těchto zařízení (malý absťák je velkým přínosem). Doporučené kapesné max. 100 Kč. Děti si budou moc koupit drobné 

sladkosti v improvizovaném táborovém bufetu. 

Dopravu batožin na tábor a zpět, plánujeme realizovat opět externí dopravou. V případě změny, Vám to v čas oznámíme. 

O místě tábora:  

Objekt se nachází na okraji města Vsetín, v místní časti zvané Nivy. Chata je plně vytápěna a vybavena sociálním zařízením s teplou 

vodou (sprchy). Má oddělené pokoje (kluci - holky) a spí se na postelích a matracích a je vybaveny pro volnočasové aktivity. Více na 

www.nivy.cz . 

Vedoucí tábora:  

Táborový tým je sestaven ze zkušených vedoucích mající dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi a několika mladších pomocníků, kteří 

sbírají zkušenosti, pomáhají potřebnou dynamikou táborového programu a zároveň jim předáváme mnohaleté know-how Pavučiny 

o.p.s.   

 

Podmínky přihlášení: 

Tábor je možno platit převodem na bankovní účet i z fondu FKSP (převod nutno uskutečnit do 11. 2. 2022). Číslo účtu 

2100489340/2010, variabilní symbol uveďte 41 + prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Uvítáme, pokud uvedete do zprávy pro příjemce 

jméno dítěte, za které je platba a v případě účasti sourozenců provedete úhradu za každé dítě zvlášť. Originál vyplněné přihlášky, 

včetně všech požadovaných potvrzení (souhlas GDPR, lékařské potvrzení, doložená kopie průkazu ZP) spolu s celým finančním 

obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte převodem na bankovní účet) doručte nejpozději do 11.2 2022 do sídla Pavučiny 

o.p.s., nebo předejte osobně našim spolupracovníkům. Na požádání vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele rodičů. Rodiče, pobírající 

sociální dávky, můžou zažádat o finanční podporu na jarní tábor úřad práce. 

 

  

http://www.nivy.cz/


 

Epidemiologická situace: 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v naší zemi, budeme s největší pravděpodobností vyžadovat PCR test před 

nástupem dítěte na tábor. Vše je s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a vládní opatření. O upřesnění této skutečnosti Vás 

budeme včas informovat. 

V případě, že se během tábora objeví u někoho z účastníků virus, budeme na základě nařízení hygieniků nuceni tábor ukončit. 

Prosím berte toto na vědomí a buďte i na tuto možnost předčasného návratu připraveni (pevně doufáme, že se tak nestane). Zároveň 

Vás tímto žádáme, abyste v této situaci akceptovali, že nebude reálné vrátit většinu nebo poměrnou část platby za tábor, případně 

vyplácet odškodnění. Děláme vše proto, abychom riziko předčasného ukončení tábora minimalizovali.  

 

Tábor a rozvoj této služby můžete podpořit také dobrovolným darem na účet 88888007/2010 s VS 4100. Na začátku dalšího roku 

nebo podle vašich požadavků Vám zašleme potvrzení o vašem daru pro možnost snížení daně z příjmu. 

 

Pořadatel:  Pavučina o. p. s., Bořivojova 29, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ: 02243041 

Hlavního vedoucí tábora:  Lenka Neuvirtová, tel.: 728 634 992,  mail: lenka@neuvirtovi.cz 


