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Ahoj kamarádi, HOPA HOPA pro Vás pořádá jedinečný jarní příměstský tábor
plný zábavy, her a dobrodružství.
Kde?
Tábor bude probíhat v zábavním dětském centru HOPA HOPA, Závodu Míru 841/79, 36017 K.Vary
Stará Role
Co s sebou první den?
Pohodlné oblečení do místnosti i ven (triko, mikinu, šusťákovku, kraťasy, dlouhé tepláky ,čepici –
kšiltovku, bačkory, batůžek s pláštěnkou a s lahví na pití, oteplováky,rukavice). Volte oblečení tak,
aby děti nemusely mít strach, že se ušpiní, spíše sportovního charakteru – holčičky ne v silonkách a
svátečních sukýnkách, do multifunkční herní konzole je přísný zákaz v džínách, cvoky, pásky a jiné
kovové materiály.
Za ztrátu peněz, mobilního telefonu nebo za jeho poškození nezodpovídáme.
Nedávejte dětem žádné jídlo, bonbóny, sušenky – máme jídlo 3x denně, včetně ovoce i drobných
sladkostí. Pitný režim též zajištěn. V centru pijí děti z hrnečků, na výletech z vlastních lahviček, které
jim jsou doplňovány.
Pokud dítě užívá nějaké léky, přibalte je také s rozpisem užívání.
Potvrzení od lékaře a kopii průkazky pojištěnce (pokud jste je ještě nedodali).
Na místě vyplníte Potvrzení o bezinfekčnosti – můžete připravit předem.
Pokud má dítě z tábora odcházet samo, požadujeme písemné vyjádření.
V kolik?
Tábor funguje tak, aby rodiče, kteří chodí do zaměstnání, mohli děti předat před nástupem do
zaměstnání a odpoledne si je mohli zase po práci vyzvednout. Časová představa: ráno mezi 7:30 a 8:00
hod příchod dětí a odpoledne mezi 15:00 – 15:30 hod odchod dětí. Byli bychom rádi, aby do 8:00
hodin byly všechny děti už na místě, aby mohl začít společný program.
Program dne:
7:30 – 8:00 hod scházení dětí a vedoucích, volné hraní v multifunkční herní konzoli
8:00 – 8:30 přivítání, plán dne – rozdělení úkolů
8:30 – 9:30 svačina
9:30 – 12:00 dopolední činnost dle denního rozpisu
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 polední klid, klidová činnost
14:00 – 14:30 odpolední činnost dle rozpisu
14:30 – 15:00 svačina
15:00 - 15:30 společný úklid, odchod dětí
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V případě celodenního výletu je minimálně den předem upřesněn odjezd a příjezd – případně
předání dětí na jiném místě než v centru HOPA HOPA.
Program na celý týden najdete na našich webových stránkách nebo v době tábora na vchodových
dveřích v centru HOPA HOPA. Program může být ještě upraven – změna není vyloučena - např.
v závislosti na počasí.
Stravování:
3x denně - dopolední svačina, oběd (polévka, hlavní chod), odpolední svačina
Pitný režim zajištěn po celou dobu pobytu na táboře.
Cena jednoho turnusu je 2.100 Kč. V ceně je započtena strava a pitný režim po celou dobu turnusu,
V případě onemocnění dítěte úhrada se zpět nevrací.
Bezpečnost:
Za děti zodpovídá dětské centrum HOPA HOPA od ranního předání vedoucímu tábora rodičem do
odpoledního předání od vedoucí rodiči. Pokud dítě přichází a odchází samo, zodpovědnost centra
HOPA HOPA nastává v okamžiku, kdy dítě ohlásí vedoucímu tábora svůj příchod nebo odchod. Dítě
může odcházet samo domů pouze na základě písemného vyjádření rodičů. Toto vyjádření předejte
v den nástupu vedoucímu tábora.
Vzhledem k platnosti nového zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování ze dne 1.4.2011 žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby byli v době umístění jejich dětí
na příměstském táboře neustále k zastižení na telefonním čísle, který je uveden v přihlášce. V případě
nedostupnosti doložte souhlas s ošetřením vašeho dítěte podepsaný oběma rodiči

Kontakt v době tábora:
Věra Fričová:
724 105 373

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte nás! Těšíme se na Vás a Vaše děti.

