
 Vážení rodiče, obracíme se na Vás s následující nabídkou pro Vaši dceru  – Vašeho syna. O jarních prázd-ninách 2020 totiž opětovně proběhne tradiční akce  který pořádá společně 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory a Junák –český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.  Osmidenní akce se uskuteční na terénní stanici ČSOP „Tetřeví chata“, která se nachází vysoko nad sever-ním úbočím Jizerských hor. Chata je vybavena vším potřebným pro zimní pobyt, není však zde zaveden elektrický proud.  Tak je zde zejména večer velmi romantická atmosféra velmi vzdálená od dnešních vý-dobytků civilizace. Spaní je zajištěno ve vytápěných ložnicích na postelích.  Celé soustředění bude organizováno tak, že maximálně povede k samostatnosti a rozvoji různých zim-ních dovedností v přírodě. Tábor je veden zkušenými vedoucími splňujícími příslušné předpoklady (mají-cí kvalifikaci akreditovanou MŠMT ČR) ve smyslu platných předpisů pro zotavovací akce. Po celou dobu tábora bude též přítomen kvalifikovaný zdravotník. Program již dlouhodobě připravujeme a jeho hlavní náplní jsou pak lyžařské výlety na běžkách do blízkého či vzdáleného okolí, nácvik zimního bivakování a přežití v přírodě, terénní hry, velká etapová soutěž nebo zimní olympiáda. Mottem tohoto ročníku tábo-ra je ochrana „Tetřívkovy ložnice“ Nezbytnou podmínkou účasti na soustředění je mít vlastní či zapůjčené lyže běžky. Pokud dítě lyžovat na běžkách dosud neumí, není to handicap, naopak se budeme snažit jej alespoň základům jízdy na běžkách naučit. Na programu a chodu základny se budou všichni účastníci rovnoprávně podílet formou pravidel-ných služeb. Společné stravování bude zajištěno 4 x denně přímo v chatě svépomocí (účastníci budou pomáhat též při vaření a mytí nádobí).  Soustředění je finančně podporováno Libereckým krajem a MŠMT ČR. Cena je stanovena na 1600Kč (pro členy ČSOP je dotovaná cena 1400Kč). Každý účastník akce je úrazově pojištěn v rámci kolektivní pojistky prostřednictvím České rady dětí a mládeže, jíž jsou jak Junák, tak ČSOP členy.  V případě, že se rozhodnete pro účast Vašeho dítěte na tomto zimním táboře, prosíme o vyplnění elek-tronické přihlášky na adrese: https://goo.gl/vUYhV3 co nejdříve, nejpozději však do 30. 1. 2020. Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Proto s přihlášením dítěte neváhejte. Po vypl-nění přihlášky je nutno uhradit nejpozději do 30. 1. 2020 rezervační zálohu ve výši účastnického poplat-ku. Zálohu uhraďte bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet 45303574/0600, jako varia-bilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD, do zprávy pro příjemce uveďte text „záloha zimní tábor + jméno a příjmení dítěte. Po obdržení zálohy vám zašleme vyúčtovací fakturu. Na tábor je možné také požádat o finanční příspěvek ze sociálního fondu Vašeho zaměstnavatele. Pokud vám zaměstnavatel příspěvek poskytne, vystavíme vám pro něj příslušné potvrzení, popř. fakturu na jeho jméno. Prosíme v tomto případě o vyplnění příslušné kolonky v elektronické přihlášce.  



Po obdržení přihlášky a účastnického poplatku na náš účet vám nejpozději 14 dní před zahájením tábora zašleme e-mailem podrobné informace, seznam výstroje a list účastníka.  Dále je nutné, aby v souladu s hygienickými předpisy k zotavovacím akcím každý účastník zimního tábora měl od svého praktického lékaře potvrzený posudek o způsobilosti k účasti na zotavovací akci. Tento posudek má platnost 24 měsíců od data vydání a lze tedy použít i platný posudek z loňského letního či zimního tábora (pokud neuběhla doba jeho platnosti). Kopii posudku odevzdá každý účastník při nástupu na tábor. Pokud dítě platný posudek nemá, formulář posudku je ke stažení na webových stránkách tábo-ra na https://ranger.zbojnici.cz/rubrika/tabory/. Tento formulář je pak nutné nechat si potvrdit od regis-trujícího lékaře dítěte.  Věříme, že se bude Vašemu dítěti na zimním táboře líbit a že během něj prožije spoustu krásných chvil v kruhu kamarádů uprostřed nádherné horské zimní přírody.  Případné dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese csopschkojh@volny.cz nebo na telefonu 737971748.  Za kolektiv vedoucích:    Martin Fišar Tomáš Klimovič        Michal Kubánek        Jiří Měkyna        Tomáš Roubíček              


