INFORMACE PRO RODIČE I DĚTI
E-mail: schola@humanitas.cz, otrubova@humanitas.cz
internetové stránky: www.humanitas.cz

1. Dítě jen věku od 7–18 let, (podmínkou je ukončená 1. třída). Vzhledem k vysokému počtu účastníků nelze
přijmout na tábor dítě, které potřebuje osobní pedagogickou asistenci.
2. Začátek tábora je každý den v 8.00 hodin. Ukončení tábora je v 16.00 hodin. (Dřívější odjezd a pozdější
příjezd bude předem nahlášen).
3. Rodič je povinen dítě osobně přivést – vyzvednout. (Pokud tomu není dle přihlášky jinak).
4. V případě, že by dítě mělo přicházet – odcházet samo, se sourozencem atd. nebo v jiný čas, než je ukončení
tábora, rodiče tak učiní písemnou formou v elektronické přihlášce.
5. Platba zaměstnavatelem za účast na PT bude v případě odhlášení dítěte vrácena zaměstnavateli.
6. Dítě bude v den nástupu seznámeno:
• S programem příměstského tábora a změnami, které nastanou.
• S denním režimem.
• S táborovým řádem – pravidla silničního provozu, dodržování pokynů vedoucích, nebo instruktora, chování v
přírodě, chování ke kamarádovi, varování před škodlivými vlivy kouření, alkoholu, drog, pravidla přepravy
MHD, hygienické zásady, chování v případě úrazu.
• S provozním řádem Scholy Humanitas – prostory pro PT a chování v těchto prostorách, evakuační plán
budovy, co dělat v případě požáru.
7. Při porušení těchto pravidel, při nevhodném chování bude dítě (po telefonickém nebo ústním jednání s
hlavním vedoucím) vyloučeno z příměstského tábora.
8. Dítě bude mít každý den u sebe v batůžku průkazku zdravotní pojišťovny (může být pouze ofocená).
9. Každý den bude vybavené podle aktuálního počasí a programu tábora. (Pláštěnka, přikrývka hlavy, vhodná
obuv, plavky, pití na celý den atd).
10. V případě podezření, že dítě přišlo do kontaktu s nakažlivou nemocí nebo má samo nějaké příznaky,
neprodleně nahlásit hlavnímu vedoucímu tábora a dítě na tábor přestane docházet.
11. Za osobní, cenné věci a větší finanční hotovost vedoucí tábora neručí.
12. Souhlasím, aby provozovatel po celou dobu konání příměstského tábora pořizoval standardní
fotodokumentaci související s aktivitami tábora. Souhlasím s tím, že tato fotodokumentace bude využita pro
účely propagace školy.
13. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s nakládáním s osobními údaji svého dítěte po dobu trvání
příměstského tábora, a že bude přihláška včetně veškeré dokumentace týkající se přihlášení dítěte na
příměstský tábor skartována dle zákonné lhůty.
14. S táborovým řádem a proškolením bezpečnosti bude mé dítě řádně seznámeno a svým podpisem to potvrdí.
15. Organizátoři příměstského tábora Scholy Humanitas se řídí aktuálním vládním opatřením. V případě
nepříznivé situace by se tábor nemohl uskutečnit.
Telefonická rezervace není možná. Dítě je přihlášeno na příměstský tábor až po zaplacení. Kapacita letošního
ročníku PT je 46 účastníků. Program tábora bude k dispozici na webových stránkách školy v průběhu dubna 2022.
STORNO POPLATKY:
1. pokud zrušíte tábor méně jak 30 dní před zahájením příměstského tábora (4. 6. 2022 - 4. 7. 2022) - 30% storno
(1320 Kč)
2. Po zahájení tábora propadá celá částka i v případě doložení zprávy od lékaře.
Na zahájení tábora 4. 7. 2022 s sebou doneste spolu s vyplněnou bezinfekčností i potvrzení od lékaře (zdravotní
způsobilost dítěte), že se vaše dítě může účastnit tábora.
Upozornění: Dítě není úrazově pojištěné v případě vlastního zavinění.

