INSTRUKCE PRO RODIČE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU V DINOPARKU ORLOVÁ 2022
Vážení rodiče, věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným instrukcím:
Podropné instrukce a opatření ohledně covidu 19, obdržíte týden před zahájením
příměstského tábora.
Náš příměstský tábor v DinoParku Orlová začíná v pondělí 1.8.2022 a končí v pátek 5.8.
2022
V době od 8.30 do 9.00 hod si naši vedoucí a instruktoři vyzvednou Vaše děti před
branou DinoParku Orlová.
V další dny si budeme děti přebírat od 8.45 do 9.00 hod.
PROSÍM DODRŽUJTE ČAS PŘÍCHODU!!!
NAŠE STANOVIŠTĚ BUDE V BLÍZKOSTI HLAVNÍHO VSTUPU DO ZOO ZŘETELNĚ
OZNAČENO CEDULÍ „TÁBOR“.
Instruktor si každé dítě zapíše, převezme potvrzení o negativním testu
a s rodičem zkontroluje zdravotní omezení dítěte jako je např. alergie apod., dále
si převezme kopii kartičky pojišťovny, u které je dítě vedeno. Poté dítěti nalepí na
triko či mikinu papírovou cedulku s jeho křestním jménem.
Pokud odpoledne bude dítě vyzvedávat jiná osoba než některý z rodičů, je nutné
instruktorovi, který děti přebírá předat toto sdělení písemně a rodičem
podepsané.
V 9.00 hod se vydáme do připraveného PÁRTY STANU, který bude naší hlavní
základnou, kde se děti seznámí s programem dne. DinoPark nemá žádné kulturní
místnosti nebo pavilony jak je tomu v ZOO. Ale i v ZOO jsme první 3 ročníky měly ve
stanu a nebyl to problém. (Ve středu jsme celý den v ZOO).
Děti mají zajištěný oběd a pitný režim. Vybavte je tedy alespoň jednou nebo dvěma
svačinami.
Každý den dítě potřebuje plastovou láhev na pití (doporučuji objem 0,5l – větší láhve
jsou pro děti zbytečnou zátěží a pití dětem stále doplňujeme). POZOR – v důsledku
častých „nehod“, kdy děti láhve stále někde zapomínají, prosíme rodiče, zda by se
postarali o vhodný popruh či pouzdro, ve kterém by dítě láhev s pitím nosilo a mohlo ji
mít třeba na popruhu přes rameno.
Děti oblékněte dle aktuálního počasí (klidně přibalte gumáky a pláštěnku už v pondělí,
mohou si je nechat přes týden v kulturní místnosti, jen se o ně v pátek nezapomeňte
přihlásit).
Veškerý materiál pro hry a rukodělné aktivity je zajištěn.
Děti budou potřebovat pouze jedno bílé triko, na které si budou malovat (triko nemusí
být nové – DONESTE SI JE JIŽ V PONDĚLÍ) a jeden látkový šátek na hraní her.

Děti rodičům předáme zpět v 16.00hod opět před branou DinoParku.

PŘI PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ VÁS ŽÁDÁM O TRPĚLIVOST! Každé dítě musí instruktor
nejdříve řádně odepsat na účastnické listině a až potom je osobně předat rodiči!

POTVRZENÍ PRO POJIŠŤOVNY:
Žádám všechny rodiče, kteří potřebují potvrzení pro pojišťovny, aby potřebný
formulář vytištěný předali instruktorům už v pondělí, tedy v den zahájení
příměstského tábora!!! Hned v pátek jej dostananou podepsaný a orazítkovaný
s pátečním datem zpět! Je nad naše možnosti, zaobírat se tímto po ukončení
tábora!
Kontaktní osoby:
Petra Svidrnochová 725 854 118 (hl. vedoucí)
Martin Donátek 604 242 396 (zástup v době tábora)
David Pilch 732 956 941
UPOZORNĚNÍ:
V průběhu tábora provozovatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů,
elektronika apod.
Nedoporučujeme v táboře mít a používat mobilní telefony, tablety, přehrávače MP3,
MP4 apod. Děkujeme za pochopení.
Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat.
Přeji hezký den.
Martin Donátek
vedoucí příměstského tábora v ZOO Ostrava a DinoPark Orlová
604 242 396
info@taborvzoo.cz

