Organizačné pokyny k nástupu do letného tábora TikTak

TikTak

Lokalita: RZORLÍK, Nová Baňa časť St.Huta
GPS: 48°25'37.8"N 18°34'06.6"E
Vážení rodičia,
prihlásili ste svoje dieťa do letného tábora TikTak, ktorý sa uskutoční v zariadení, ktoré sa
nachádza v blízkosti mesta Nová Baňa. Je situované priamo v lesoch Veľkého Inovca.
K zariadenie je veľmi dobrá prístupová cesta.

Pri nástupe do tábora prineste:
záväznú prihlášku, potvrdenie o

zdravotnej

spôsobilosti

potvrdené lekárom,

potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom, zdravotnú kartičku
/fotokópia/.
V prípade akýchkoľvek zmien, opatrení, dodatkov k podpísaniu /tlačivá budú
pripravené pri nástupe do tábora/ sledujte našu stránku "http://www.tiktak.sk"
www.tiktak.sk, sekcia Na stiahnutie.

K zariadeniu sa dostanete :V meste Nová Baňa smerom na Veľkú Lehotu. Za obcou Stará Huta/
časť Novej Bane/ po cca dvoch pravotočivých zákrutách je viac ako 90°-vá odbočka do zariadenia,
presne oproti odbočke do obce Bukovina. Resp. stačí zadať do navigácie RZOrlík.
Ubytovanie je v jednej budove v 4 – 5 lôžkových izbách, podľa zadania na prihláške. Strava je 5x
denne + pitný režim.
Táborový program je v rámci dňa členený na tri etapy: doobedňajší program je venovaný
jednotlivým zameraniam podľa prihlášok, poobedný a večerný program je spoločný pre všetkých
účastníkov tábora. Notebooky, ktoré si deti prihlásené na PC tábor prinesúm /podmienka
absolvovania kurzu/, budú počas iných aktivít detí uschované v uzamknutej miestnosti. Počas
pobytu sa o deti bude starať tím nami vyškolených vedúcich, lektorov a animátorov.
Zdravotný dozor je počas celého pobytu je zabezpečený kvalifikovaným zdravotníkom,
s vybavenou lekárničkou. Bude sa vykonávať zvýšený zdravotný dohľad, dôsledne sa bude

usmerňovať a kontrolovať osobná hygiena účastníkov tábora a osôb činných na chode
tábora. Zariadenie je schválené na prevádzku táborov a pobytov pre deti príslušným
RÚVZ, ktorý priebežne prevádzku kontroluje

TikTak
Pokyny platia pre turnusy:
Termíny:

Turnusy:

03.07 . – 08.07.2022

Jazdecký, Športový, Umelecký, Tanečný, Výprava do divočiny

10.07. – 16.07.2022

Jazdecký, Športový, Indiánske leto,

16.07. – 22.07.2022

Jazdecký, Športový, Umelecký, PC

23.07. – 28.07.2022

Jazdecký, Pirátske leto, Labkáči

31.07. – 06.08.2022

Jazdecký, Výprava do divočiny

07.08. – 13.08.2022

Jazdecký, Bláznivá letná jazda,

14.08. – 20.08.2022

Jazdecký, Športový, Tanečný,Funny Trip,

21.08. - 27.08.2022

Jazdecký, Športový, Umelecký, MaTaDi

Doprava do tábora je individuálna!
Časový harmonogram platí pre všetky turnusy:
Čas nástupu:
14.00 hod - 15.00 hod
Čas odchodu:
10.00 hod – 11.00 hod

 Neodporúčame dávať deťom do tábora veľké sumy peňazí, drahé šperky, elektroniku, drahé
oblečenie, ani mobilný telefón!
 Batožinu, odev a obuv detí vhodne označte. Menším deťom doporučujeme priložiť zoznam
vecí, a hlavne drahšie věci a obuv označte.
 Peniaze, ktoré dávate deťom do tábora, týka sa hlavne malých detí, vložte do obálky, alebo
peňaženky /ktorú si dieťa pozná /, označte meno a sumu, a takto môžu byť uschované
u vedúceho, ktorý ich na požiadanie a podľa dohovoru dieťaťu vydá.
 V prípade, že dieťa vyzdvihne z tábora iná osoba, ako zákonný zástupca, je potrebné to
oznámiť pri nástupe do tábora, alebo počas pobytu telefonicky resp. emailom.
 Informácie o deťoch Vám poskytne vedúci na tel.čísle 0951 868 570 Volať v čase od 13.00 14.00 hod.
 V prípade nepredvídanej udalosti, choroby a pod.,Vás bude kontaktovať hlavný vedúci tábora.
 V súrnych prípadoch môžete volať nonstop na 0902 532 948 - tel. číslo do kancelárie
TikTak, nie do tábora!
 Ak sa rozhodnete dať dieťaťu telefón, volajte v čase odpočinkového relaxu t.j, v čase cca od
13.30 -15.00 hod.
 V prípade opakovaného, či hrubého porušenia táborového poriadku môže hlavný vedúci
predčasne ukončiť dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady objednávateľa.
 Plánované výlety: /nie sú povinné/ možnosť objednať pri nástupe do tábora cena 10 €
Banská Štiavnica, Topoľčianky: Zubria zvernica, Národný žrebčín alebo zámok
 Bližšie informácie o výletoch priamo v tábore.
 Čo pribalit dieťaťu do tábora v sekcii: DOPORUČENÝ ZOZNAM VECÍ DO TÁBORA

