Obec Lipník, Lipník 456, 294 43 Čachovice, IČ 00508993

Informace ohledně konání příměstského tábora
Vážení rodiče, milé děti,
jelikož jsme byli všichni z loňského PT nadšení, tak do toho tedy půjdeme s vámi zase. Druhý
ročník našeho PT bude opět na téma branné činnosti, jelikož je neustále z čeho čerpat, co trénovat,
co cvičit, co hledat, co … prostě, čeká vás zajímavý a poutavý program pod vedením zkušených
a sehraných vedoucích, kteří mají dlouholeté zkušenosti a jsou řádně proškoleni pro tuto činnost.
Přihlášku zašlete na email: starostka@obec-lipnik.cz nebo doručte na OÚ, co nejdříve, máme
omezený počet a bude rozhodovat termín doručení přihlášky.
Pro jak staré děti je PT určen: pro děti školního věku (od 7 – 14 let).
Cena tábora: 1.400Kč/1 dítě/s trvalým pobytem v obci Lipník
1.900Kč/1 dítě/bez trvalého pobytu v obci Lipník, přespolní
Částku je nutné uhradit nejpozději do 30.6.2019 v hotovosti na OÚ Lipník nebo na bankovní účet
32025181/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte – PT (př. NOVAK JAN – PT).
Organizace tábora:
 sraz je od 7.00 – 7.45 hod. na příjezdové komunikaci k naší obci u závory (místo předání je
vyznačeno červeným bodem viz. mapka), odvoz dětí je ze stejného místa od
16.30 – 17.00 hod.
 stravování zajištěno (2 x svačina, oběd, pitný režim)
 tábor (je vyznačen na mapce červeným čtvercem) bude vybaven vojenskými stany, umývárnou,
mobilními WC
 ze čtvrtka na pátek bude možné i přespání (večerní program, bojovka) – večeře bude zajištěna
a bude nutné si přinést spacák, karimatku, teplé oblečení a hygienické potřeby. Pokud
o přespání nebudete mít zájem, prosíme o nahlášení.
Co musí mít každé dítě sebou:






potvrzení o bezinfekčnosti (příloha přihlášky), nesmí být starší víc jak 3 dny!!!
kartičku pojištěnce (stačí kopie)
láhev na pití, jídelní soupravu, ešus
pokrývku hlavy, ručník, oblečení na převlečení, pláštěnku, gumáky, plavky
deku nebo karimatku, psací potřeby, blok či notes, krém na opalování, kapesníky

Po celou dobu PT bude mít každé dítě k dispozici označenou uzavíratelnou bednu k odkládání
svých věcí, která bude uložena ve stanu. Za cenné věci neručíme (mobilní telefon – zůstane pěkně
doma, není potřeba ho mít s sebou).

Storno poplatky:
Odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutné doložit lékařským
potvrzením) od 1.8.2018 před konáním tábora, účtujeme poplatek ve výši 50%. Nástupem účastníka
na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.
Své případné dotazy či připomínky
na e-mail: urad@obec-lipnik.cz.
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