1. Zahájení kurzů, příchod a odchod dětí

INFORMAČNÍ MATERIÁL
Příjmení a jméno dítěte: ..........................................................
Termíny:
8..–12. 7.

15.–19. 7.

22.–26. 7.

29. 7.–2. 8.

5.–9. 8.

12.–16. 8.

19.–23. 8.

Vážení rodiče,
s potěšením jsme zaregistrovali přihlášku Vašeho dítěte na některý
z výše uvedených termínů „Týdnů pohybu hrou 2019“. Akci vzhledem
k platnosti NOZ organizačně zajišťuje společnost TPH Activity. V tomto
materiálu jsou uvedeny upřesňující informace k průběhu celé akce.
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme od pondělí do čtvrtka (od 9:00
do 13:00 h) na tel. 732 460 203 nebo na e-mailu tph2019@seznam.cz.
Radim Antoš, Aleš Suchomel
organizační zajištění akce

Týdenní kurzy začínají v pondělí v době od 7:30 do 8:00 h.
Zahájení probíhá ve vstupním prostoru tělocvičen sportovního areálu
TU v Liberci v Harcově pod vysokoškolskými kolejemi (vstup je označen
logem akce).
Doprava: autobus MHD č. 15 - zastávka Univerzitní koleje.
Děti jsou v uvedenou dobu předány rodiči nebo pověřenými
dospělými zástupci odpovědným lektorům kurzu. Současně s tím rodiče
odevzdají vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných zástupců
dítěte“ (viz poslední list), popř. předloží doklad o zaplacení kurzu.
Od úterý do pátku je příjem dětí v době od 7:45 do 8:00 h. Příchod
dětí probíhá jedním ze dvou způsobů: osobním předáním dítěte
v uvedené době nebo samostatným příchodem dítěte po podpisu
„Prohlášení rodičů o samostatném příchodu / odchodu dítěte” (viz poslední
list).
Odchod dětí domů probíhá opět buď osobním převzetím dítěte
v době 16:00–16:15 h nebo samostatným odchodem dítěte po podpisu
uvedeného „Prohlášení”.
Každé zaregistrované dítě obdrží identifikační kartu, do které
budou v průběhu týdne zapisovány všechny absolvované činnosti a odběr
svačin.
Žádáme rodiče, aby oznámili neúčast dítěte nebo jeho pozdní
příchod v daný den do 8:30 h na telefonním čísle 732 460 203 nebo
na emailové adrese: tph2019@seznam.cz.

2. Program a denní plán
Při výběru programu respektujeme údaje uvedené na přihlášce
(věk, plavecké dovednosti, zdravotní omezení). Program je sestaven
ze základní programové nabídky uvedené na přihlášce. Všechny činnosti
jsou vedeny herní formou s přihlédnutím ke znalostem a dovednostem
přihlášených dětí.
Většina činností probíhá ve Sportovním areálu TU v Liberci,
výjimku tvoří jízda na koni – Jezdecký klub Liberec, jízda na kánoích Liberecká přehrada, plavání - bazén s tobogány v Liberci. Dopravu
autobusem zajistí organizátoři.
Dopolední i odpolední program je většinou rozdělen do dvou bloků
podle níže uvedeného denního plánu. Děti jsou pod pedagogickým
dozorem od 8:00 do 16:00 h.

6. Bezpečnostní ustanovení

Denní plán:
7:45–8:00
8:00–9:30
9:30–10:00
10:00–11:30
11:30–12:45
12:45–14:15
14:15–14:25
14:25–15:55
15:55–16:00
16:00–16:15

předávání dětí, od úterý samostatný příchod dětí
1. DOPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
výměna skupin a svačina
2. DOPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
oběd
1. ODPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
výměna skupin
2. ODPOLEDNÍ ZAMĚSTNANÍ
osobní hygiena
předávání dětí rodičům nebo samostatný odchod dětí.

Děti se musí chovat ohleduplně ke svému okolí, udržovat čistotu
a pořádek ve všech místech konání akce. Úhrada veškerého dítětem
svévolně poškozeného materiálu je požadována na rodičích.
Děti musí ve všech zaměstnáních respektovat pravidla fair-play,
respektovat své kolegy ve skupině a pokyny zodpovědného lektora.
Při hrubém porušení vnitřního řádu „Týdnů pohybu hrou“,
se kterým jsou účastníci seznámeni při nástupu, a rodičům je k dispozici
u organizátorů, budou děti vyloučeny vedením kurzu z dalšího průběhu
akce a předány rodičům bez nároku na vrácení zaplacené částky.

7. Pojištění dětí
3. Stravování
Pro každé dítě je zajištěn celodenní pitný režim (nutná je vlastní
láhev) a oběd přímo v místě konání akce.
Pro
zájemce
organizátoři
zajistí
každodenní
svačiny
v předpokládané ceně 28,- Kč včetně DPH za jednu (tj. 140,- Kč včetně
DPH za týden). Svačiny zaplatí zájemci v hotovosti při předávání dětí
v úvodním dnu kurzu.

Účastníci akce jsou pojištěni cestovním pojištěním u České
pojišťovny, a.s., které se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
cestovní pojištění VPPCP 12, Smluvním ujednáním pro cestovní pojištění
do tuzemska. Doporučujeme mít vlastní úrazové pojištění.
V případě úrazu budou rodiče s touto skutečností okamžitě
seznámeni a mohou si dítě neprodleně převzít.

8. Doporučené vybavení dětí
4. Personální zajištění
Zodpovědnými organizátory akce „Týdny pohybu hrou“ jsou Radim
Antoš a Aleš Suchomel. Jednotlivé činnosti vedou zejména vybraní studenti
pedagogických fakult studijních oborů tělesná výchova a učitelství pro 1.
stupeň ZŠ, popř. studenti dalších vysokých škol.

5. Vztah rodiče - organizátoři, lektoři
Všechny zdůvodněné připomínky rodičů k průběhu akce „Týdny
pohybu hrou“ jsou vítány a budou v co možná nejkratší době vyřízeny.
Organizátoři a lektoři jsou na konci každého dne při předávání dětí
k dispozici rodičům.









sportovní oblečení (tepláková nebo šusťáková souprava, kraťasy nebo
elasťáky, trička), pláštěnka;
sportovní obuv - tenisky 2x - ven a do haly, popř. do lodě;
malý batoh na osobní věci;
láhev na pití;
plavky, popř. opalovací krém;
ručník a mýdlo na osprchování;
zápisník, tužka.

Doporučujeme podepsání veškerého oblečení a vybavení dětí.
Účastníci si mohou vzít vlastní sportovní vybavení, ale organizátoři nezodpovídají za jeho poškození nebo ztrátu.
Děti mají možnost úschovy cenných věcí u svého lektora, který
je uzamkne do přidělených skříněk. Organizátoři nezodpovídají za ztráty
a poškození elektronických zařízení (mobilních telefonů, tabletů apod.),
protože nejsou nutné pro programovou náplň akce.

9. Kapesné dětí
Organizátoři akce nejsou zodpovědní za žádné peněžní ztráty,
protože peníze v hotovosti nejsou nutné pro vlastní programovou náplň
akce.

10. Zaplacení kurzu
Stanovenou částku za týdenní kurz ve výši 1850 Kč včetně 21%
DPH je možné zaplatit bankovním převodem na účet akce nebo fakturou.
Děti zaměstnanců TUL na HPP mají slevu 250 Kč. Pro uplatnění
slevy je nezbytné mít platnou emailovou adresu TUL s koncovkou @tul.cz.
Emailová adresa musí být použita pro přihlášení zákonného zástupce, jinak
nebude sleva poskytnuta. V případě dosavadní odlišné adresy je nutné
provést změnu v části webové aplikace: Registrace zákonného zástupce.
Kurz je nutné zaplatit nejpozději do 7 dnů od data přihlášení.
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2500570818/2010.
Platby jsou rozlišeny variabilními symboly, které jsou přiděleny
jednotlivým přihláškám.

11. Storno podmínky
Pro přihlášené děti, které mají zaplacený účastnický poplatek
a nemohou z jakýchkoliv důvodů nastoupit na kurz, platí následující
pravidla pro jeho vrácení:


oznámení o zrušení účasti 7 a více dnů před zahájením kurzu:
od zaplaceného poplatku je odečtena částka 150 Kč plus případné
poštovné na pokrytí administrativních a organizačních výdajů;



oznámení o zrušení účasti méně než 7 dnů před zahájením kurzu:
od zaplaceného poplatku je odečtena částka 250 Kč plus případné
poštovné na pokrytí administrativních a organizačních výdajů;



po zahájení příslušného týdne již nejsou peníze vráceny s výjimkou
případů nemoci - při neúčasti dítěte z tohoto důvodu je nutné
pro vrácení odpovídající části poplatku od následujícího dne po
nahlášení předložit lékařské potvrzení (á 350 Kč za den minus
případné poštovné).

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM

