LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR PEVNOSTI POZNÁNÍ 2022
PROVOZNÍ ŘÁD A PRAVIDLA

Provoz akce:
Děti přiveďte přímo do muzea vědy Pevnost poznání (areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7)
Laudonův sál – přízemí. Ráno mezi 7:30 – 8:00, vyzvedávání na stejném místě 16:00 – 16:30.
Program je pak každý den od 8 do 16 hodin, půl hodinu před a po programu Vám zajistíme hlídání dětí.
Vašeho táborníka, prosím, vybavte:
• léky (v případě potřeby);
• batůžkem;
• láhví na vodu;
• pokrývkou hlavy (kšiltovka, šátek);
• pohodlným oblečení, příp. náhradním oblečením (venkovní aktivity);
• pevnou obuví (venkovní aktivity)
Pamatujte, že se vaše dítě může při hrách ušpinit, případně oblečení poškodit. Vybavte proto své dítě
tomu odpovídajícím typem oblečení. Za znečištěné či poškozené oblečení nenese zodpovědná
osoba akce odpovědnost. Vlastní hračky a elektronika jsou na akci zakázány. V případě, že jimi dítě
na akci vybavíte, za jejich případnou ztrátu či poškození nenese zodpovědná osoba odpovědnost.
Stravování je zajištěno:
• 10:00 - 10:30
svačina
• 12:00 - 12:30
oběd
• 14:30 - 15:00
svačina
• pitný režim
• Prosíme, nedávejte dětem z domova žádné sladkosti a žvýkačky.
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Pravidla, kterými se na táboře řídíme:
1. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit všemi pokyny vedoucích.
2. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu. Bez vědomí
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vedoucího neopustím tábor, nevzdálím se od oddílu ani z prostoru Pevnosti poznání.
Snažím se být dobrým kamarádem a dokazuji to při veškeré činnosti.
Nepodvádím při soutěžích, dbám pravidel fair play.
Nepoužívám neslušné a vulgární výrazy.
Během programu si nehraji s mobilním telefonem apod.
Dodržuji osobní hygienu (při jídle, použití WC) a pořádek v celém objektu.
I malé zdravotní potíže hlásím svému vedoucímu (např. odřeninu, klíště apod.).
S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je neztratil, nezničil.

Zodpovědná osoba akce si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte na akci z důvodu porušování tohoto
Provozního řádu a pravidel akce, jakož i z důvodu podezření na infekční onemocnění dítěte bez
nároku na vrácení peněz. O změně zdravotního stavu dítěte vyrozumí zodpovědná osoba neprodleně
zákonného zástupce dítěte.

Podpisem na Provozním řádu a pravidlech rodiče souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
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podpis zákonného zástupce dítěte
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