
 

Příměstský tábor HoroLEZÁCI 2012 
Pořádaný občanským sdružením NOVOVESAN 

 
Podrobné informace  
 
Vážení rodiče,  
Děkujeme, že jste přihlásili Vaše dítě na příměstský tábor našeho občanského sdružení.  
 
Termín tábora: 23. – 27. července 2012  
Kapacita příměstského tábora: maximálně 40 dětí  
 
Kde bude program probíhat:  
Základnou bude budova základní školy v Nové Vsi nad Nisou, kde je k dispozici malá tělocvična, herna 
a klubovna. K zázemí patří i přilehlá školní zahrada. Terénní akce budou probíhat v lanovém centru 
König v Nové Vsi nad Nisou, v Lezecké aréně společnosti MAKAK v Jablonci nad Nisou, dále v přírodě 
v okolí Nové Vsi nad Nisou a děti vyrazí také na jeden celodenní výlet vlakem na skály.  
 
Stravování:  
Bude zajišťovat restaurace NISA v Nové Vsi nad Nisou. Děti dostanou teplý oběd ve složení polévka + 
hlavní jídlo. Po zkušenosti z loňského roku si budou děti brát svačiny z domova dle svého uvážení, 
nebudou je podle loňské reakce rodičů dostávat v rámci služeb tábora. Děti budou mít možnost 
doplnit si nápoje každý den. Ve čtvrtek, kdy je plánován celodenní výlet, dostanou děti studený oběd 
i svačiny s sebou. Ve čtvrtek, kdy budeme přespávat ve škole, bude večer pořádán táborák, kde děti 
dostanou buřty a chléb na opečení. V pátek ráno přibude taktéž snídaně (koláče, koblihy). Po celou 
dobu pobytu budou mít děti přístup k pití, na výlety si budou pití čepovat do svých lahví.  
 
Sraz a vyzvedávání děti:  
Sraz bude každý den v 7.30h v budově základní školy v Nové Vsi nad Nisou. Vyzvedávat děti si budete 
buďto zde nebo dle instrukcí daného dne v 17.00hodin. (připadá v úvahu také vyzvednutí v Jablonci 
nad Nisou, pokud budeme v Lezecké aréně, což se dozvíte den předem). Při předání dítěte (první 
den) je potřeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané v den nástupu dítěte) a způsobilosti 
dítěte k programu, kopii zdravotního průkazu a případně užívané léky dítěte. Pracovník má právo na 
srazu odmítnout viditelně nemocné dítě! Pokud bude dítě vyzvedávat cizí osoba, musí mít písemné 
povolení od rodičů. Pokud budete chtít, aby děti odcházely bez doprovodu, je třeba toto Vaše 
rozhodnutí dodat taktéž písemně s tím, že za něj přebíráte odpovědnost.  
 
Platby:  
Cena tábora je Kč 1 900,--. Cena zahrnuje vstupné, jízdné a uvedené stravování dětí. Úhradu je možné 
zaslat na 2 splátky. První splátka ve výši Kč 1 000,-- je splatná do 30.4.2012. Druhá platba Kč 900,-- 
potom do 30.6.2011 Kdo budete přihlašovat dítě až po termínu 30.4.2012 musíte již úhradu zaslat 
celou nejpozději do 30.6.2012. Úhradu proveďte na číslo našeho občanského sdružení 226 384 414 / 
0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které Vám bylo přiděleno na základě vyplněné přihlášky. Je 
možná i úhrada v hotovosti na základě předchozí dohody.  
 
Storna:  
Je možné účast dítěte ze závažných důvodů stornovat. Storno bez poplatku je možné do 20. června 

2011. Po tomto termínu bude vráceno pouze 70% částky. Při odjezdu dítěte z již probíhajícího tábora 

včetně jeho onemocnění, nebudou již vráceny žádné finance. Děkujeme za pochopení. 

   Nezapomenutelné zážitky pro Vaše děti přejí členové spolku Novovesan 



 


