Propozice příměstského letního tábora 2020
oddělení přírody DDM J. Hradec

Název: Máme rádi zvířata!
Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020
Každé ráno se sejdeme v 8.00 hodin (příchod 7:45-8:00, ne dříve) v Domě dětí a mládeže,
Růžová 10/II., J. Hradec. Činnost ukončíme v 16.00 hodin na stejném místě. Prosím o
vyzvednutí dětí mezi 15:45 a 16:00. Tábor začíná v pondělí 3. 8. a končí v pátek 7. 8. 2020.
Prosíme rodiče, aby zajistili včasný příchod a vyzvednutí dětí po skončení činnosti. Na první
schůzce ráno si vybereme kopii průkazu zdravotní pojišťovny, čestné prohlášení
o bezinfekčnosti (je přiloženo nebo lze podepsat i na místě první den ráno) a informaci, zda
dítě budete vyzvedávat, nebo zda bude odcházet samo.
Kapacita: 30 dětí (minimální věková hranice je 7 let)
Účastníci letního tábora jsou pojištěni. Po dobu tábora je povedou zkušení pedagogové
z DDM. Tábor splňuje bezpečnostní a hygienické podmínky.
Stravování: Oběd bude zajištěn v menze VŠE (v případě celodenních výletů bude připraveno
jídlo s sebou) + dopolední a odpolední svačina, pití. Chtěla bych Vás poprosit, aby si každý
den Vaše dítě přineslo lahev s pitím, abychom doplňovali pravidelný pitný režim i při pobytu
venku.
Program: Program bude každý den upraven podle počasí. V rámci programu bude zařazen
výlet do Zoo parku Na Hrádečku, celodenní výlet do Jindřišského údolí za žabákem Jindrou
nebo výlet do Třeboně na Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata, dále hry v přírodě i
v budově DDM, návštěvy našich zvířátek v DDM, výtvarné činnosti apod.
Vybavení pro pobyt na našem táboře: malý batůžek, lahev s pitím, pláštěnka, oblečení na
sport a turistiku (prosím o náhradní oblečení, které zůstane v DDM), pokrývka hlavy, léky
(pokud dítě užívá), vhodnou obuv na turistiku, přezutí do budovy, šátek. Všechny věci uložte
do zavazadla, které může být po dobu tábora uloženo v DDM. Pouze lahev s pitím prosím
každý den nosit. Drobné kapesná na výlety mimo budovu DDM (Zoo Na Hrádečku, Záchranná
stanice Třeboň).
Kontakt: Mgr. Kateřina Hadravová – oddělení přírody DDM
Mobil: 725 763 185, e-mail: hadravova@ddmjh.cz

