XXXII. TÁBOROVÉ STRETNUTIA DETSKÉHO CENTRA
DETSKÝ TÁBOR PRE DETI Z NÁHRADNÝCH RODÍN
CHATA AŇA - LIPTOVSKÝ JÁN 30.JÚNA - 27.JÚLA 2014

Turnus: 30.06 - 13.07.2014 14 dní/13 nocí/13 strav. cyklov R,D,O,Ol,V
14.07 - 27.07.2014 14 dní/13 nocí/13 strav. cyklov R,D,O,Ol,V
30.06 -27.07.2014 28 dní/27 nocí/27 strav. cyklov R,D,O,Ol,V
Detský horský tábor - Chata AŇA, Liptovský Ján, pre deti vo veku 5 - 16
rokov v náhradnej rodinnej starostlivosti a v starostlivosti profesionálnych rodín. Cena za 14 denný turnus 192,40 €/osoba, t.j. 14,80 €
osoba/noc, cena za 28 denný turnus 399,60/osoba. Vzhľadom na
exponovaný terén a program je tábor v Lipt. Jáne určený aj pre deti s ľahkými
poruchami správania, fyzicky zdravé, maximálne však v hornom pásme
ľahkej MR. Deti s nočnou enurézou nie sú vylúčené z tábora (nutné zabezpečiť viac spodného aj vrchného oblečenia).
Úhrada ceny za tábor: Na základe zmluvy o poskytnutí služby a vystavenej
faktúre, záloha na dieťa Euro 30,-, splatná v deň zaslania záväznej objednávky. Zvyšok, s možnosťou aj po individuálne zvážených splátkach, do
konca novembra 2014. Iný splátkový kalendár je možné dohodnúť individuálne. Číslo účtu vo VÚB: 294547342/0200, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
variabilný symbol je číslo zmluvy.
Nástup do tábora a odovzdanie detí v pondelok od 13,00 do 17,30 hod, po
dohode najskôr od 11,00 s podmienkou, že deti budú vybavené suchým
obedom - balíčkom. Pri nástupe detí počká doprevádzajúca osoba až do
chvíle, pokiaľ nebudú deti kompletne prevzaté. Pri nástupe odovzdá
doprevádzajúci skupinu kompletný zoznam detí, skrátené zdravotné
záznamy o deťoch na priloženom tlačive a kópie kartičiek poistenca.
Odchod z tábora a prevzatie detí v nedeľu od 9,00 do 12,00 hod.
Doprava - ako sa dostanete do tábora: ak prídete do Lipt. Mikuláša spojom
a bude Vás treba do tábora v Lipt. Jáne doviesť, konzultujte túto požiadavku
s DC min. 5 dní dopredu na čísle 0903 731 750 alebo 0903 731 234. Dopravu
detí do tábora a z tábora je možné objednať z Detského centra priamo zo
sídla profesionálnej rodiny, pri vyťaženosti vozidla min 4 deťmi, pri nižšom
počte detí sa cena úmerne zvyšuje. Deti je možné spojiť aj z viacerých profi
rodín. Cena za dopravu je Euro 0,06/dieťa/km.
Ubytovanie: v Chate Aňa a staršie deti aj v tee-pee a iných táborových
stanoch, vybavené posteľami a posteľným prádlom.
Stravovanie: V deň nástupu začína stravovanie v jedálni chaty večerou
a v deň odchodu dostanú deti po raňajkách balíček (suchý obed) na cestu.

Výstroj - staršie deti:
Povinná výstroj jednotlivca: pribalený zoznam povinnej výstroje, ľahká
letná vetrovka, zimná vetrovka, 2 ks svetre, 2-3 ks teplá flanelová košeľa, 3
ks košeľa s krátkymi rukávmi alebo tričká, 2 ks dlhé pevné nohavice, krátke
nohavice (golfky alebo „bermudy“), 3 páry ponožiek, 2 páry podkolienok,
pevná obuv nad členky (!), botasky(!), plášť do dažďa (!), ľahká letná
pokrývka hlavy, tepláková súprava + 2 tielka na športovanie, odev na spanie,
3x spodné prádlo, plavky, malý plecniak na turistiku (aspoň 1 ks na 2 deti),
veľký batoh alebo kufor na prinesenie výstroja, hygienické potreby, 2 ks
uterák, plastový pohár, plastová 0,5 až 1l fľaša na nápoje (môže byť aj
z nealko nápojov), mikroténové sáčky na špinavé prádlo - 5 ks, vreckové,
osobné lieky + rozpis podávania liekov (!), písacie potreby.
(!) vo výstroji s výkričníkom boli v minulosti najväčšie nedostatky.
Výstroj do tábora pre malé deti:

ľahká letná vetrovka, 2 ks svetre, 2 ks teplá košeľa alebo ľahký pulóver, 3
ks košeľa s krátkymi rukávmi alebo tričká, 2 ks dlhé pevné nohavice,
krátke nohavice, 3 ks punčocháče, 4 páry ponožiek, pevná obuv, botasky,
papuče, plášť do dažďa, ľahká letná pokrývka hlavy, tepláková súprava +
2 tielka na športovanie, odev na spanie, 4x spodné prádlo, plavky, malý
plecniak (chlebník) na turistiku - nie je podmienkou, veľký batoh alebo
kufor na prinesenie výstroja, hygienické potreby, 2 ks uterák, hygienické
vreckovky, osobné lieky + rozpis podávania liekov.
Povinná výstroj skupiny: 1 ks prací prášok, opaľovacie krémy, repelent,
šitie, čistenie na obuv
Doporučená výstroj: slnečné okuliare, hudobný nástroj, vreckový nožík

Program tábora:
- pobyt v prírode, hry v prírode s prvkami zážitkovej terapie,
- táborová tvorivosť, rôzne súťaže, hry v klubovni,
- turistika v Nízkych Tatrách a Západných Tatrách,
- cykloturistika pre staršie deti,
- kúpanie na kúpalisku v Lipt. Jáne, v Tatralandii,
- rafting na kanáli v Lipt. Mikuláši.

- program bude plánovaný zvlášť pre staršie deti a zvlásť pre menšie deti.
Uzávierka prihlášok: Prihlášky na priloženom tlačive posielajte poštou
alebo e-mailom najneskôr do 30. apríla 2014. Prihlásení účastníci
obdržia e-mailom návrh zmluvy o poskytnutí služby, ktorú po podpise
dvoch originálov riaditeľom detského domova, alebo náhradným rodičom
pošlú poštou na adresu Detské centrum, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok.

Ďalšie informácie:
DETSKÉ CENTRUM prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom
v náhradnej starosltivosti - www.detskecentrum.sk
PaedDr. Viktor Blaho - náčelník XXXII. Táborových stretnutí DC
mobil 0903 731 750
e-mail: detskecentrum@detskecentrum.sk

