Informace pro rodiče táborníků Academie Heroica
(Academia Heroica, Kouzelná země Yuurien a Magisterium)
Vážení rodiče,
děkujeme Vám za důvěru projevenou přihlášením Vašeho dítěte na jeden z našich letních táborů
.
Ujišťujeme Vás, že celý náš realizační tým udělá vše pro co největší zážitek, bezpečí a pohodu Vašeho
dítěte během tábora.
Veškerá komunikace z naší strany probíhá elektronicky a žádné podklady poštou účastníkům
neposíláme. I Vás chceme požádat, abyste při komunikaci upřednostnili právě e-mail. V každém
e-mailu 
uveďte vždy číslo přihlášky.Kontaktním e-mailem pro naše tábory je info@skolahrdinu.cz
.
Praktické informace k organizaci
Doprava dětí na tábor a z tábora:
Dopravu dětí na tábor zajišťují rodiče individuálně. Dokumenty s přehlednou navigací najdete na
www.skolahrdinu.cz. Před táborem zabezpečíme značení na příjezdové cestě.
●
●
●
●

Adresa: 
RS Naděje, Svratouch, 306, 539 42 Svratouch
GPS
:
49.7245142N, 16.0505950E
Nástup na tábor- 25.7. 2020 od 11:00 do 12:00
Odjezd z tábora- 1.8. 2020 od 10:00 do 11:00

Co si vzít na tábor:
Uvedený seznam je pomůckou pro rodiče, kteří posílají své dítě na tábor
poprvé. Konkrétní seznam a
počty doporučujeme přizpůsobit délce tábora, avizovanému počasía
 specifickým potřebám Vašich
dětí.

●

Oblečení- trička, mikina, tepláková souprava, pyžamo, kraťasy, nátělník, spodní prádlo,
ponožky, svetr, čepice, 
nepromokavé oblečení, plavky, sluneční
brýle, pláštěnka, holínky,
sportovní obuv, obuv na přezutí.

●

Toaletní potřeby- ručník, kartáček na zuby, zubní pasta, kelímek na čištění zubů, mýdlo
(nebo sprchový gel),
šampón, hřeben, krém na opalování, kapesníky, dospívající děvčata
hygienické potřeby.

●

Další– baterka, umělohmotný hrnek a menší lžička, plastová láhev 0,5 l., menší batůžek,
kapesné (v přiměřené výši), dopisní papíry či pohledy, (nejmenším
dětem předepište adresy),
poštovní známky. Dětem do deseti let se může hodit seznam oblečení a věcí, které si na tábor
vezou.

Pro větší splynutí s fiktivním dějištěm doporučujeme přibalit:

●
●

Skřítkům Pikkuvaki– kostým pohádkové postavy či oblíbeného hrdiny, oblíbenou hračku
Hrdinům– tematicky vhodný kostým, případně zbraň (měkčenou a bezpečnou – všechny
zbraně před použitím ve hře projdou posouzením a schvalováním organizátory)

Podrobnější informace o vhodné tematické výbavě táborníka najdete na www.skolahrdinu.cz.
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Adresa pro zasílání dopisů, balíčků a pohledů:
RS Naděje
,
Svratouch, 306, 539 42 Svratouch (Na dopis uveďte celé jméno dítěte).
Návštěvy:
Určitě můžete své dítě na táboře navštívit. Ideálním časem je doba oběda a
poledního klidu (cca
12:00 – 14:00 hod), jinak návštěvy zbytečně zasahují do programu. O Vaší
návštěvě nás, prosíme,
informujte předem. Předejdete tak situaci, že je
Vaše dítě společně s ostatními mimo středisko.
Děkujeme za pochopení
Zdravotní způsobilost dítěte:
Součástí příloh je i lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítětea
nástupní list.
Oba vyplněné a podepsané dokumenty
předejte společně s průkazem pojištěnce (stačí i kopie)
organizátorům tábora.
Datum podpisu rodiče na
nástupním listu musí být shodné s datem zahájení tábora a
lékařské potvrzení nesmí být
starší než 2 roky.Na případném předčasném odjezdu nebo
pozdějším příjezdu na tábor se domluvte
předem s vedením tábora na emailu: info@skolahrdinu.cz
.
Naše doporučení:
Zvažte, jestli je nevyhnutné, dávat s sebou dětem na tábor mobilní telefony, tablety, fotoaparáty,
šperky a jiné
cennosti. Lehce se stane, že dítě mobilní telefon či fotoaparát poškodí, či ztratí při
aktivitách
v lese. V případě, že jim výše popsané věci s sebou dáte, upozorněte je na
možnost
uschovat si tyto cennosti přes den u svého vedoucího (to se týká zejména
nejmenších účastníků).
Toto doporučení zde
uvádíme proto, že nejsme schopni ručit za případnou ztrátu těchto věcí v
průběhu programu
(hlavně mimo středisko).
Platební podmínky:
Cena tábora zahrnuje: ubytování v RS Naděje (ubytování je zajištěno v budově a chatách, stravu 5 x
denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře), pitný režim po celý den, půjčení kostýmových
prvků a zajištění komplexního příběhového programu letního tábora. Strava začíná první den obědem
a končí poslední den snídaní.
Platbu proveďte bankovním převodem nebo vkladem na účet (nezapomeňte uvést variabilní symbol,
tj. 
číslo přihlášky). Úhradu tábora je třeba provést nejpozději do data uvedeného v e-mailu s
potvrzením registrace Vaší objednávky a dle uvedených pokynů. Pokud z jakýchkoliv důvodů
nemůžete cenu za tábor do stanoveného termínu uhradit, je samozřejmě možné se domluvit na
odkladu platby (je ale potřebné informaci o posunu platby oznámit co nejdříve e-mailem, nebo
telefonicky).
Pokud budete potřebovat vystavit fakturu pro zaměstnavatele, zašlete nám na e-mail
info@skolahrdinu.czpodrobné fakturační údaje a my fakturu vystavíme.
Na Vaši žádost Vám po
ukončení tábora potvrdíme případné formuláře pojišťoven
o absolvování tábora Vašim dítětem.
Další informace a dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky na čísle + 420608 444 790
(linka je dostupná každý pracovní den od 9:00 do 16:00) nebo využijte e-mail.
Všechny kontakty najdete i na www.skolahrdinu.cz.
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Storno podmínky:
V případě zrušení závazné přihlášky bude storno poplatek činit
60% z celkové ceny letního tábora.
Dojde-li ke zrušení již zaplacené přihlášky v době delší než 30 dnů před začátkem
tábora, odečte
pořadatel tábora z částky manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Pořadatel
letního tábora je oprávněn
zrušit konkrétní turnus v případě, že není obsazena minimální určená
kapacita turnusu, nebo z jiných
příčin, které realizátor není schopen
ovlivnit. V takovém případě Vám bude nabídnut tematicky
nejpříbuznější turnus a v případě nezájmu o změnu tématu vrácena plná cena letního tábora.
Zákonný zástupce dítěte bere zaplacením ceny letního tábora všechny uvedené informace k táborům
Školy hrdinů
plně na vědomí. Věnujte, prosíme, náležitou pozornost všem informacím v
nástupním
listu a jejich vyplnění!
Děkujeme Vám za projevenou důvěru.
Za kolektiv vedoucích,
Peter Burian
Academia Heroica, z.s.
www.skolahrdinu.cz
Tel:+420 608 444 790
E-mail:info@skolahrdinu.cz
Riegrova 80, 674 01 Třebíč
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