Vážení rodiče, milé děti,
Všechny nás letos na jaře zaskočil koronavirus, překazil nám už program o jarních prázdninách a dlouho to
vypadalo, že nám zničí i letní příměstské tábory. Ale zdá se, že se dal na ústup, a tak by naše letní příměstské
tábory Vesec mohly být zachráněny!
V minulém týdnu vláda rozhodovala o pravidlech a opatření pro konání letních táborů a my jsme vše důkladně
nastudovali. Z pohledu legislativy příměstské tábory nejsou pobytové akce, ale akce s denní docházkou, a proto
se jejich provoz řídí pouze aktuálním usnesením vlády ČR a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Jestliže se bude epidemiologická situace i nadále vyvíjet příznivě, věřím, že se naše příměstské tábory Vesec
uskuteční pouze s minimálním omezením.
Aktuální informace a změny oproti původním, které byly vypsané v lednu:
-

-

-

-

-

2-denní běh 29.- 30.6.2020 zůstává v platnosti, ale mění se název i náplň na DOBRODRUŽNÝ.
3-denní běh 1.- 3.7.2020 zůstává v platnosti, ale mění se název i náplň na DOBRODRUŽNÝ.
U DOBRODRUŽNÝCH táborů na přelomu června a července nebude možné děti přihlašovat na jednotlivé
dny/výlety, ale pouze na celý běh, tj. buď 2 dny v červnu nebo/a 3 dny v červenci, abychom zachovali
homogenitu dětských skupin a eliminovali rizika nákazy.
Program na DOBRODRUŽNÝCH táborech se bude odehrávat v okolí Liberce, veřejnou dopravu budeme
využívat minimálně, pouze pro nutné přesuny, neuskuteční se žádný výlet do Prahy nebo jiných
vzdálenějších míst.
Vzhledem k aktuální situaci přidáváme oproti původnímu plánu ještě jeden běh tábora, a to 13. 17.7.2020 VLÁČKOVÝ.
Přihlášení na VLÁČKOVÝ tábor proběhne přednostně na celý týden (tj. 5 dní). V případě, že to bude
možné a zároveň bude volná kapacita, vypíšeme možnost přihlásit dítě i jen na jednotlivé dny/výlety.
Během VLÁČKOVÉHO tábora již budeme více cestovat, převážně vlaky. Nemusíte se bát, vlaky i další
prostředky veřejné dopravy jsou důkladně svými provozovateli dezinfikovány a jsou z pohledu možné
nákazy virem bezpečné.
V termínu 10. - 14.8.2020 proběhne plánovaný TTA – TÁBOR TAJNÝCH AGENTŮ. Tábor by měl
proběhnout podle původního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná o celotýdenní kontinuální program,
na tábor se bude možné přihlásit pouze na CELÝ turnus.
V termínu 24.- 28.8.2020 proběhne plánovaný tábor EXPEDICE, který je určen až školákům po ukončení
alespoň 1. třídy ZŠ, tedy od 7 let věku.
Vzhledem ke komplikacím, které budou letos doprovázet ubytování jako např. nutnost důkladně
dezinfikovat po každém hostovi, a z toho důvodu plynoucí preference vícedenních pobytů a vyšší ceny
za ubytování, neuskuteční se ve dnech čt – pá dvoudenní expedice s přespáním. Děti ale nebudou
ošizeny o nevšední zážitky a na tyto poslední dva dny tábora EXPEDICE vyhlašujeme akci SURVIVAL. Kdo

-

z Vás neumí anglicky, raději ani nehledejte překlad tohoto slova. Bližší informace pak obdržíte
v pokynech k táboru.
TAJNÝ VÝLET se uskuteční dle plánu v pondělí 31.8.2020 a je určen všem. Tento den určitě pojedeme
mimo Liberec. Věřím, že už v této době bude i na koronavirové frontě klid.
Žádný z výletů se letos neuskuteční za hranice ČR, jak jste byli zvyklí.

Hygienicko-protiepidemická opatření:
-

-

-

Budeme co nejvíce času trávit v přírodě.
Každý den se základna bude desinfikovat, k dispozici bude tekuté mýdlo a jednorázové ručníky pro
dodržení osobní hygieny. Děti budou maximálně využívat venkovní zahradu.
Děti budou muset mít s sebou každý den min. 2 roušky, které budou povinně nosit tam, kde to bude
aktuálně určovat nařízení vlády ČR nebo Ministerstvo zdravotnictví.
Děti budou muset mít u sebe svoji příruční desinfekci, kterou budou používat několikrát denně na čištění
rukou.
Vedoucí tábora bude mít s sebou na výletech desinfekční vlhčené ubrousky a náhradní desinfekci pro
případ nouze.
Dle potřeby nebo nařízení se bude dětem měřit teplota.
Rodiče spolu s nástupem dítěte na tábor budou každý den předkládat písemné prohlášení
o bezinfekčnosti. Formulář obdržíte s detailními pokyny před konáním tábora.
V případě, že dítě bude jevit známky akutního onemocnění jako např. jsou horečka, rýma, kašel, dušnost,
průjem, zvracení atp., nebude dítě ráno přijato na program.
V průběhu jednotlivých táborů se budeme na výlety a program přemisťovat veřejnou dopravou. Ta je
důkladně dezinfikována svými provozovateli, riziko nákazy je tedy minimální. Pravděpodobně musíme
počítat s tím, že ve veřejné dopravě si budeme muset nasazovat roušky.
Všechny „atrakce“ musí dodržovat rozestupy mezi svými návštěvníky. I když se zúčastníme programu
u veřejného poskytovatele (např. na hradě, zámku, v muzeu atp.), budeme dbát na to, aby se naše
skupina dětí s jinými lidmi setkala v co nejmenší míře a vždy byly dodrženy požadované rozestupy. To
platí i pro stravování (obědy).
Jestliže máte v této době strach z cestování veřejnou dopravou, návštěv veřejných kulturních a jiných
zařízení, raději své děti na tábor nepřihlašujte.
V případě zhoršení epidemiologické situace se budeme řídit nařízením vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví, v krajním případě může dojít i k okamžitému zrušení programu právě probíhajícího tábora
a ke zrušení následných běhů táborů. V tomto případě Vám bude vrácena částka za zrušené dny nebo
celý tábor mimo manipulačního poplatku 200,- Kč.

Co se pro naše tábory nemění:
-

-

Všechny tábory mimo srpnové EXPEDICE jsou určeny pro děti od 4 let, které mají za sebou alespoň 1 rok
v MŠ, vydrží přes den nespat, umí se sami najíst, dojít si na záchod, unesou baťoh se svačinou a pitím
a jsou schopny vydržet celodenní program.
Každý den je pro děti připraven program v trvání 7-17 hodin nebo déle, podle příjezdu z výletů do
Liberce.
Děti mají zajištěn oběd a pitný režim na základně.
Přihlášení dítěte je platné po zaslání vyplněné přihlášky a úhrady nevratného manipulačního poplatku
200,- Kč na náš účet.
Dítě je na tábor přijato po úhradě doplatku za tábor ve stanoveném termín (je uveden v podrobných
pokynech).
Úhradu tábora lze provést na účet nebo v hotovosti po předchozí domluvě. Také je možné přijetí platby
od vašeho zaměstnavatele (např. z fondů FKSP, na základě faktury nebo přihlášky). Tábor není možno
uhradit žádnými poukázkami (např. Sodexo Pass).

TÁBORY
1. DOBRODRUŽNÝ TÁBOR I.
• termín: po – út - 29.6. – 30.6.2020 (2 dny)
• program: Čekají na nás dvě starodávné nevyřešené záhady a my je musíme objasnit.
• cena: 1200,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 22.6.2020
2. DOBRODRUŽNÝ TÁBOR II.
• termín: st – pá - 1.7. – 3.7.2020 (3 dny)
• program: Objevíme dosud neobjevená místa.
• cena: 1800,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 22.6.2020
3. VLÁČKOVÝ TÁBOR
• termín: po – pá 13.7. – 17.7.2020 (5 dnů)
• program: Vlakem do přírody a za zážitky.
• cena: 3.000,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 3.7.2020
4. TTA – TÁBOR TAJNÝCH AGENTŮ
• termín: po – pá 10.8. – 14.8.2020 (5 dnů)
• program: Nad programem se vznáší embargo na informace, můžeme vám jen prozradit, že se jedná o
komplexní výcvik nových tajných agentů.
• cena: 3.000,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 31.7.2020
5. EXPEDICE
• termín: po – pá 24.8. – 28.8.2020 (5 dnů)
• program: Silné zážitky, které zvládnou jen školáci a na závěr skoro dvoudenní SURVIVAL. Určeno
výhradně školákům.
• cena: 3.000,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 14.8.2020
6. TAJNÝ VÝLET
• termín: po 31.8.2020 (1 den)
• program: kupujete zajíce v pytli, ani naznačovat nemůžeme.
• cena: 600,- Kč/dítě
• uzávěrka přihlášek: 14.8.2020
Cena obsahuje:
-

Zajištění celodenního programu, všechny vstupy, dopravné, materiály pro program, oběd, pitný
režim na základně, pedagogický dozor, úrazové pojištění, 21% DPH.
Sraz dětí už od 7,00 h., vyzvednutí až do 17,00 hod. nebo později, dle příjezdu z výletu.
Napište si o bližší informace a přihlášku:
burzavesec@burzavesec.cz

Tel.: 739 378 776

www.burzavesec.cz

