Informace pro rodiče účastníků Prázdninového klubu
při RC Milovice 2020
Příchod dítěte: 7,45 – 8,00. První den nástupu již dříve (budeme zde od 7,15).
Vyzvednutí dítěte: v 16,00 popř. po domluvě
RC zajišťuje během pobytu oběd a pití. Na obědy budeme docházet do restaurace
v Milovicích. Na výletech bude zajištěn oběd na místě nebo děti obdrží balíček
místo oběda.
Svačinu (na dopoledne a odpoledne) vlastní- raději větší. Nedávat dětem
jogurty, čokolády a sladkosti (roztéká se to). Dostatek pití v uzavíratelné
lahvi na venkovní aktivity. K pití nedoporučujeme sladké nápoje.
Je plánován celodenní výlet a několik výletů do okolí, které budeme realizovat
podle aktuálního počasí.
Kapesné dle úvahy pouze na středeční výlet.
S sebou: pevná obuv (botasky) každý den – nutné, sandále pouze jako
náhradní obuv! Ne crocs!, podepsanou láhev na pití, náhradní oblečení (možno
nechat v místě konání v podepsané tašce), oblečení a přezutí na ven –
odpovídající aktuálnímu počasí, pokrývku hlavy - nutné, opalovací krém, na
pobyt v lese přibalte dětem dětský repelent. Do deště pláštěnku, holinky +
pevnou obuv.
V případě hezkého počasí bude možnost koupání (budete informováni), dejte
dětem na pondělí podepsané plavky a ručník – nechají si v místě konání prázd.
klubu na celý týden.
Na výlety: batůžek se svačinou a s pitím, kapesné ve středu (podle úvahy),
pohodlnou obuv, pláštěnka (když bude ošklivé počasí).
Cena pobytu: 1440 ,- (1. turnus), 1 800,- (2. a 3. turnus). Před nástupem je
nutné mít poplatek uhrazen na
účet č. 107-9282470297/0100, VS: 6, uvést jméno dítěte a název
termínu I., II., III. V případě, že je pobyt částečně hrazen na základě
vystavené faktury uveďte informaci do poznámky.
1. den tábora nutné předat vedoucí tyto podklady:
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny
- vyplněný LIST ÚČASTNÍKA (toto prohlášení musí být vyplněno max. 1 den před
konáním akce)
List účasníka obsahuje: prohlášení o bezinfekčnosti, Prohlášení rodičů o
zdravotním stavu dítěte (potvrzení od lékaře není nutné), kontakty na zákonné
zástupce, informovaný souhlas rodičů
- potvrzení o předání dítěte
Během pobytu jsou děti pojištěny.
Upozornění:
během pobytu dítěte na akci neodpovídáme za cenné věci a mobily. Mobily
budou uschovány u vedoucích, budou v případě potřeby dítěti vydány
pouze pro kontakt s rodiči. Výši kapesného na výlety necháváme na úvaze
rodičů (kapesné je možné uložit u vedoucího).
Rodiče jsou poučeni, že v případě nevolnosti či jiného zdravotního
problému jsou povinni neprodleně po vyzvání dítě z prázdninového klubu

vyzvednout. Totéž platí i v případě opakovaného nerespektování pokynů
vedoucích a agresivního chování dítěte.
V případě úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc a při přejezdu k lékaři je
kontaktován rodič, aby se k ošetření bez prodlení dostavil.
Prosíme rodiče, aby dětem dávali zdravé svačiny. Bonbóny, sušenky,
tatranky apod. se vlivem tepla roztékají. Také nejsou vhodné mléčné výrobky
podléhající zkáze.

Doplňující informace k jednotlivým termínům:
I. 7.-10.7. 2020
Místo konání: dílna Rodinné centrum Milovice, Komenského 581
II. 13.-17.7. 2020
Místo konání: dílna Rodinné centrum Milovice, Komenského 581
III. 20.-24.7. 2020
Místo konání: Nízkoprahový klub Milovice, Komenského 582
Kontaktní tel. v době konání klubů 728 656 530 - provozní v RC.
Kontaktní údaje: Maminky dětem, z.s. provozovatel RC Milovice.,
Komenského 581, Milovice.
www.rcmilovice.cz, e-mail: info@rcmilovice tel. 728 656 530 - v době provozu
RC

