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TÁBOROVÝ ŘÁD
Náš tábor zajistí dětem příjemné trávení prázdnin s bohatou programovou nabídkou, plnou
her, zábavy a dobrodružství. Zatímco Vy budete v práci o Vaše děti bude skvěle postaráno.
Tábor „hry bez hranic“ je zaměřený na sportovní aktivitu a pohyb dětí.Děti si budou hrát,
soutěžit a rozvíjet si tak svojí motoriku a dovednosti.
Ve všech prostorách je zákaz kouření.
Program tábora je připraven před zahájením tábora, denní program může být změněn dle
rozhodnutí hlavního vedoucího tábora
O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři
Sraz účastníků je mezi 7:30 – 8:00 hodinou, předání dětí zpět rodičům mezi 15:00 a 15:30
hodinou. Dřívější odchod nahlásit ráno u příchodu personálu.
Pro všechny účastníky je připraveno 3 krát denně stravování – dopolední svačinka, v poledne
teplý oběd ( polévka, hlavní chod), odpolední svačinka.
Po celou dobu pobytu je zajištěn dostatečný přísun tekutin.
Součástí programu je i polední klid.
Táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv
zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do
vlastní péče. V případě jakýchkoliv komplikací bude okamžitě přivolána první pomoc a
postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Oddílový vedoucí vyrozumí ihned rodiče
dítěte. Rodič je povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl
v přihlášce. V případě nedostupnosti rodiče předloží předem podepsaný souhlas obou rodičů o
případném ošetření jejich dítěte.
Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a
souvisí s dítětem
Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat táborový řád, s kterým byli
seznámeni a který jim byl předán v tištěné formě.
Centrum přebírá odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí
zpětným předáním dítěte rodiči.
V centru HOPA HOPA platí provozní řád, který je umístěn přímo v centru

