MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB BRNO, z.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 05471095

Pořadatel: Městský sportovní klub, IČ: 05471095, www.mskbrno.cz
Hlavní vedoucí tábora: Jakub Koudelka
Kontaktní osoby: Mgr. Dominik Síleš, tel.: 739 768 002, siles.cus@gmail.com
Jakub Koudelka, tel.: 731 616 190, jakub@koudelka.net

POKYNY K TÁBORU ZUBŘÍ 2022
Vážení rodiče,
přihlašujete své dítě na letní dětský tábor pořádaný Městským sportovním klubem Brno v Zubří
u Nového Města na Moravě. V letošním roce 2022 se koná druhý ročník letního tábora a věříme,
že budete Vy i Vaše dítě maximálně spokojení. Do rukou se Vám dostávají důležité organizační
informace.
Tábořiště se nachází na Vysočině v pěkném a klidném prostředí luk a lesů CHKO Žďárské
vrchy. Ubytování je zajištěno v plátěných stanech s podlážkou a kovovou konstrukcí
vybavených matracemi, pro děti mladší 10 let jsou k dispozici stany s dřevěnou podsadou.
V táboře se nachází srub, který plní funkci kuchyně, jídelny, sušárny, zdravotky a v nepříznivém
počasí společenské místnosti.
Strava je zajištěna osvědčeným kuchařem a 5x denně vydávaným jídlem. Aby byl tábor pravým
táborem, musíme se obejít bez elektřiny.
Tábora se zúčastní přibližně 50 dětí, 10 proškolených vedoucích a instruktorů a zdravotník.
Děkujeme za Váš zájem!
Termín:

31.7. – 10.8. 2022

Místo:

Zubří u Nového Města na Moravě

Cena:

3400,-Kč

(Sourozenecká sleva: každý další sourozenec 3200,- Kč)

Před táborem je nutné:
1. zaslat potvrzující e-mail na adresy siles.cus@gmail.com nebo jakub@koudelka.net,
ve kterém uvedete „Závazně přihlašuji:“ jméno účastníka, rodné číslo, bydliště,
kontaktní údaje na rodiče (mail, telefon), způsob platby, případně další informace
(osobní doprava, jiný termín nástupu či odjezdu). V případě, že žádáte o vystavení
faktury, uveďte i všechny fakturační údaje!
2. Uhradit cenu tábora do 20. 6. 2022 na účet 547109544/5500 (variabilní symbol =
osobní číslo, které vám zašleme mailem po obdržení vaší závazné přihlášky)

MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB BRNO, z.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 05471095

Odjezd na tábor:

v neděli 31. 7. 2022, přibližně v 13,00 hodin autobusem.

Sraz:

12:30 před halou Rondo, Křídlovická 34.

Na srazu odevzdat:
1. potvrzení o bezinfekčnosti,
2. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte,
3. průkaz pojištěnce ZP
4. souhlas s převozem dítěte
5. zdravotní dotazník účastníka tábora
6. písemné prohlášení rodičů.
Návrat:

ve středu 10. 8. 2022 ve 12:30 hod. na parkoviště u haly Rondo

Osobní doprava:

po příjezdu do Zubří od NMnM v nejvyšším bodě v Zubří u vodovodní
stanice odbočit vlevo a pokračovat cca 600 m po polní cestě, tábořiště
bude za lesem po pravé straně (viz mapa v potvrzovacím mailu).

Návštěvy jsou během tábora bez předchozí domluvy s vedoucími zakázány!!

