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OBEC

ROUDNO (OKRES BRUNTÁL)

Milí rodiče.
čeká nás farníčkovský tábor s pořádovým číslem 15! Jako každým rokem je tábor určen pro děti, které ukončily 1. 9. třídu základní školy. Na čas strávený s Vašimi dětmi se bude i letos těšit parta vedoucích, složena ze studentů
středních a vysokých škol. Pokud máte chuť Vaše děti poslat na týden do přírody bez televize, internetu, mobilu a
elektřiny, pak jste na správné adrese. Bližší informace o táborech, které pořádá Farníček o. s. se můžete dozvědět na
stránkách www.farnicek.cz, kde najdete fotky z minulých táborů. Na webové adrese časopisu
mikroregiónu Stonávka jsou stručně popsány průběhy táborů z let 2015, 2016, 2019 a 2020:
http://www.stonavka.cz/modul_dokument/prilohy/20110.pdf - str. 6 – rok 2015;
http://www.stonavka.cz/modul_ dokument/prilohy/22957.pdf str. 7 – rok 2016;
https://www.stonavka.cz/modul_dokument/prilohy/32356.pdf str. 7 – rok 2019;
https://www.stonavka.cz/modul_dokument/prilohy/34976.pdf str. 8 – rok 2020;
Konkrétnější informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 736628382 (Dominik Rylko).
A teď již k hlavním organizačním záležitostem letošního polního letního tábora:
* NÁSTUP dětí na tábor bude v sobotu 23. 7. 2021 v Českém Těšíně v hale nádraží ve 12:45.
Následně rodiče odevzdají:
Nástupní list na tábor, potvrzení od lékaře (stačí z loňského roku), průkazku zdravotní pojišťovny (nebo její
kopii) a případné léky.
Poté velký batoh naloží do připravených automobilů, děti si ponechají pouze malý batůžek se svačinkou, pitím,
pláštěnkou a rouškou na cestu hromadnou dopravou a rodiče se s dětmi (na 7 dnů ) rozloučí. Děti pak v 13:44 hod.
rodičům zamávají a vlakem se vydají vstříc prázdninovým dobrodružstvím. Na tábořiště dorazíme okolo 16:30.
* PŘÍJEZD dětí z tábora bude v sobotu 30. 7. 2021 ve 13.30 hod. na nádraží v Hnojníku,
/v den odjezdu se potvrdí na nádraží v Českém Těšíně/. Prosíme rodiče, aby nenechali své děti
čekat.

Platba (účastnický poplatek)

Cena pobytu na táboře je 2250,- Kč/osobu.
Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře, (stravu 5x denně, výlety, dopravu do a z tábora). Ceny pro děti budou
letos skromnější.
Prosíme o uhrazení nejpozději do 20. 5. 2022! V případě neuhrazení poplatku do tohoto termínu bude
místo Vašeho dítěte nabídnuto případným dalším zájemcům.
Platbu můžete provést
a)

bankovním převodem na č.ú. 220752335 / 0300. Jako variabilní symbol při platbě na účet zadejte:
rodné číslo dítěte bez lomítka.

b) Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj
informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho
zaměstnavatele vystavíme na základě Vaší žádosti s uvedením jména a příjmení dítěte, bydliště,
rodného čísla dítěte a adresy zaměstnavatele, IČO popř. bankovního spojení. Bylo by ideální, pokud
bychom tato potvrzení vyřešili v den odjezdu nebo příjezdu z tábora na vlakovém nádraží.
c)

Tábor lze také zaplatit v hotovosti osobně u Alžběty Rylkové (Třanovice 155)

Storno poplatky:
Odhlásíte-li účastníka před započetím tábora z důvodu nemoci, účastnický poplatek vám můžeme vrátit.
Uvítali bychom však variantu, pokud za dítě odhlášené z tábora zajistíte náhradního účastníka. Pokud u Vás
podobný problém nastane – kontaktujte nás – věc společně vyřešíme.
Nástupem účastníka na tábor zaniká nárok na vrácení účastnického poplatku.
Čtěte prosím také druhou stránku:

Pomoc při stavění a bourání tábořiště
V letošním roce bude bourání tábořiště v sobotu 20. 8. 2022 (termín již byl potvrzen). Jelikož každým rokem
řešíme stejný problém, a to sehnat 10 lidí na tuto srpnovou sobotu, nastavili jsme od letošního roku pravidlo, že
rodiče dětí, které ukončily 4. a 5. třídu mají, povinnost jet výše zmíněný víkend pomoct s bouráním (většinou
postačí vyjet v sobotu ráno v 5:30; návrat kolem 19:00). Alternativou za tuto povinnost je sehnat za sebe náhradu,
případně zaplatit 2500 Kč, abychom mohli sehnat brigádníka, který za Vás odvede tuto práci. Pomoc při bourání
tábořiště nám zajišťuje důvěryhodnost u pronajímatele a tímto také místo na Hartě pro další rok. Zájemců o toto
místo je opravdu hodně a pronajímatel si vybírá především podle toho, jakým způsobem se daná organizace postaví
k pomoci ke stavění nebo bourání.
Věřím, že tento náš krok pochopíte. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří kdykoliv již byli při bourání
pomoct. Tato povinnost se nevztahuje na rodiče dětí, kteří během tábora zajišťují jeho chod nebo se starají o
dopravu zavazadel na tábor a zpět.

Upozornění pro rodiče
Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů
vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora
na vlastní náklady účastníka. Děti na táboře budou proškoleny o bezpečnosti.
Na táboře je dětem zakázáno mít sebou mobilní telefon, MP3 a jiné přehrávače a fotoaparáty. V případě nalezení
takového zařízení bude dětem dáno do úschovy a vráceno při příjezdu do Hnojníku dne 30. 7. 2022. Rovněž nejsou
doporučeny návštěvy rodičů na táboře. V případě nutnosti potřeby informací se obraťte na vedoucího tábora.
Kontaktní telefonní číslo:

Dominik Rylko:

736 628 382

Pokud byste chtěli podpořit konání tábora např. poskytnutím nějakého ovoce, melounů, zeleniny, brambor, vajíček,
koláčů, buchet či něčím jiným, prosíme, dovezte toto sebou k odjezdu na tábor. Za všechny dary děkujeme.

Seznam doporučených věcí na tábor
2x respirátor (nutný)
prostěradlo, polštářek, karimatka (nutná)
teplé věci na spaní-tepl. souprava, rolák
čepice na spaní
dlouhý dobrý spacák
kalhoty
bermudy /kraťasy/
2x košile, trička
svetr, bunda
spodní prádlo
ponožky /dle potřeby/
plavky /příp. plavací kolo/
pláštěnka
gumáky – nutné!!!
2x sportovní obuv
sandály
kapesníky
kšiltovku
šátek na oči /pro účel hry/

baterka – nutná!!! (vhodná je i čelovka)
náhradní články do baterky
poznámkový blok, tužka, propiska
fixy nebo pastelky
hračka na spaní /kdo potřebuje/
hygienické potřeby: zubní kartáček
pasta, mýdlo, hřeben, šampon,
krém na opalování
ručníky
sluneční brýle
láhev na čaj
malý batůžek na svačinu
podepsaný
ešus
nebo
plastová
miska
(nedoporučujeme nerezovou misku, protože ta pak
děti pálí !!!)
lžíce, vidlička
plastový hrníček
vodní pistol

Věci podepište, stejně tak i batoh a spacák a přibalte seznam věci, které má dítě s sebou. Prosíme
maminky, nedávejte dětem nové věci, spíše obnošené nebo věci, u kterých nebude lítost při případné újmě
na kvalitě.

Všechny tyto a ještě mnoho dalších informací najdete na naších stránkách:

www.farnicek.cz

