PŘÍLOHA 1 – Storno poplatky
a) Storno minimálně 45 dní před táborem – storno poplatek ve výši 200 Kč
b) Storno minimálně 21 dní před táborem – storno poplatek ve výši 45 % z ceny pobytu
c) Storno 20. až 1. den před táborem ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře je nutné) nebo onemocnění během tábora –
storno poplatek ve výši 50 % z ceny
d) Storno 20. až 1. den před táborem bez zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 100 % z ceny
e) V případě zajištění náhradníka z vaší strany (u varianty a, b, c, d) – storno poplatek neúčtujeme
f) Vyloučení z tábora za prohřešky (viz táborový řád) – storno poplatek ve výši 100 % z ceny
g) Odjezd z tábora mimo zdravotní důvody – storno poplatek ve výši 80 % až 100 % z ceny (dle závažnosti důvodu)

Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte laskavě písemně na adresu spolku nebo emailem na
michal@gaudolino.cz. Na vyřízení storno poplatků a vratek si Gaudolino, z.s. vyhrazuje termín vyřízení do 30. září 2022.

PŘÍLOHA 2 – Táborový řád
Táborový řád je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých náš tábor funguje. Děti a rodiče se s táborovým řádem
seznámí již před nástupem do tábora a táborníci ještě také první den v táboře. Protože to není jen pár slov, doporučuje se ho
prostudovat v klidu. Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu správných táborníků. Víme, že prázdniny jsou časem
nekonečné volnosti, neutuchající zábavy, získávání nevšedních zážitků a poznáváním nového. Přesto je nezbytné, aby děti
respektovaly obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Jistě chápete, že
ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh táborových dnů. Proto si v případě porušení táborového řádu
vyhrazujeme právo odeslat dítě domů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1 – Pojmy
Pro účely tohoto táborového řádu se rozumí:
a) táborníkem – dětský či mládežnický účastník tábora;
b) zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte;
c) vedoucím – kterýkoliv pracovník tábora, zejména pak hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník, oddílový vedoucí atp.;
d) pořadatelem – Gaudolino, z.s.

ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ
Článek 2 – Pohyb táborníků v prostoru tábora
1. Návštěva cizích chatek (pokojů, stanů) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v chatce (pokoji, stanu).
2. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně, skladů potravin a ostatních hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná
pouze jídelna.
3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do všech chatek (pokojů, stanů) vedoucích bez jejich vědomí. Dále pak do prostorů čučárny
a marodky bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
4. Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví.

Článek 3 – Pohyb táborníků mimo tábořiště
1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostor tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího. Povolení
k opuštění tábořiště, které není dáno příslušným oddílovým vedoucím, je možné pouze s vědomím tohoto oddílového vedoucího.
2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou
činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno skákat do vody ze skokánku nebo
okraje bazénu, navzájem se potápět apod.
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ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ
Článek 4
1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto
řádu.
2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším. V případě sporu se táborník
ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora žádnou odpovědnost. Ztráty
volně odložených věcí nebudou ani prošetřovány.
5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či
zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) nože, zbraně či pyrotechnické výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní
a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
8. Táborníkům je v chatkách (pokojích) zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.

Článek 5
1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
2. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího.
3. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému
vedoucímu, a to nejpozději do večerního nástupu.
4. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
5. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
6. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce rodič nahradit.

Článek 6
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách (pokojích), v prostoru celého tábořiště i jeho okolí, stejně tak i ve svých
osobních věcech.
3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST
Článek 7
1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený na konci tohoto táborového řádu.
2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází táborník vždy včas, připraven a vhodně
oblečen.
3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění anebo znevýhodnění či
znemožnění činnosti jiných táborníků.
5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním
táborníkům ani pořadateli tábora.
7. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního klidu táborník využije k odpočinku bez
pobíhání po areálu tábora a rušení ostatních účastníků tábora. Zvýšené a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně
zakazují.

Článek 8
1. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná audio či video zařízení.
2. Mobilní telefony a ostatní audio a video zařízení budou táborníci používat v době poledního klidu a v čase osobního volna před večeří
a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo právě probíhající program.
3. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán (o čemž budou rodiče telefonicky informováni). Vrácen bude až
na konci tábora zákonným zástupcům táborníka.
4. V prostoru celého areálu tábora a jeho okolí platí zákaz hlasité reprodukované hudby.
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ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ
Článek 9 – Stravování
1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá táborník slušného vystupování a kulturního
stolování.
2. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo.
3. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny, zejména při celodenních
výletech a návštěvě obchodů.

Článek 10 – Ubytování
1. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve své chatce
(pokoji, stanu).
2. V chatkách (pokojích) nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití
a přiměřené množství sladkostí.

Článek 11 – Péče o zdraví
1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými a
návykovými látkami.
2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
3. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi, a to i v
případě, že se mu to zdá nevýznamné.
4. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
5. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to i v noci.
6. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
7. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také
nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
8. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.

ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA
Článek 12 – Návštěvy
1. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího
tábora.
2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) do tábora přístup.
3. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné.
Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
4. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.

Článek 13 – Porušení táborového řádu
1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.
2. Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím.
3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním
vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním
vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na
přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně,
pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.

Článek 14 - Předčasné ukončení pobytu
1. Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem dítěte ukončit bez finanční
náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním
vedoucím tábora a na vlastní náklady.
2. Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu je upraveno aktuálními storno podmínkami, které jsou vždy obsaženy v závazné přihlášce.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Článek 16 - Účinnost
Tento táborový řád byl schválen Valnou hromadou Gaudolino, z.s. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
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PŘÍLOHA 3 – Denní režim tábora
čas

činnost

čas

činnost

07.30

budíček

15.00–18.00

odpolední program

07.40–08.00

ranní hygiena, rozcvička

18.00–18.30

večeře

08.00–08.30

snídaně

18.30–19.00

osobní volno

08.30–09.00

úklid chatek, pokojů

19.00–19.30

hlavní nástup

09.00–12.00

dopolední program

19.30–20.30

večerní program

12.00-12.45

oběd

20.30–21.00

druhá večeře, večerní hygiena pro mladší

12.45–14.45

polední klid

21.00–21.30

druhá večeře, večerní hygiena pro starší

14.45–15.00

svačina

21.00 / 21.30

večerka pro mladší / starší oddíly

PŘÍLOHA 4 – Všeobecné informace
Vážení rodiče,
plně si uvědomujeme, že starat se o jiné děti je mnohem zodpovědnější než starat se o děti vlastní. Proto vám přinášíme
několik důležitých informací, které jsou z našeho pohledu důležité a významné. Jedná se o informace týkající se přímo
letošního tábora, ale také o sdělení platná pro všechny naše akce. Prosím, přečtěte si pozorně text níže.
Vzhledem k charakteru areálu a zaměření tábora je nutný:
▪ vlastní spacák
▪ karimatka
▪ batoh na celodenní výlet
▪ šátek na hry
▪ ruční svítilna (lépe čelovka)
▪ pokrývka hlavy
▪ Fenistil gel nebo obdobný přípravek
Podle příslušných právních předpisů může na pobyt vašeho dítěte přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní
pojišťovna či sociální odbory krajských nebo obecních úřadů. Nebojte se zeptat.
Dejte dětem přiměřenou částku jako kapesné, doporučujeme 300 Kč.
Návod, jaké vybavení a kolik věcí dát dítěti s sebou na tábor, najdete na našem webu www.gaudolino.cz.
Naše sdružení je řádným členem České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz) a Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje (www.uno-ok.cz).
Program tábora
▪ Program našich táborů je založen na prolínání oddílových her a soutěží v menších či větších skupinách a celotáborové hry,
jejíž téma je voleno tak, aby kromě zábavy poskytlo dětem i možnost setkat se s určitou historickou epochou, událostí
nebo kulturním či společenským fenoménem.
▪ Program na táboře bývá velmi intenzivní a časově náročný, ale zároveň bývá sestaven tak, aby jej mohli absolvovat všichni
zdraví účastníci s přiměřenou fyzickou a duševní námahou.
Rozdělení dětí do oddílů
▪ Je pochopitelné, že děti nemohou absolvovat všechny činnosti na táboře společně. Proto je žádoucí, aby byly rozděleny
do oddílů o přibližně 12 až 14 členech, přičemž ideálním případem by bylo, kdyby polovinu oddílu tvořila děvčata a
polovinu kluci.
▪ Jelikož je náš program založen na věkových kategoriích, jsou děti na našich táborech rozděleny dle věku. Nechtějte
prosím po nás, aby věkově odlišní sourozenci či kamarádi byli spolu v oddíle. Není to možné.
Ubytování
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▪

▪

Děti jsou ubytovány v chatkách. Je nutné vzít si vlastní spací pytel s dostatečným tepelným komfortem. Chatky jsou
situovány na břehu řeky, v noci může být tedy velmi chladno. Stejně tak doporučujeme vybavit dítě karimatkou, tak aby
vaše dítě mohlo v případě zájmu přenocovat pod širákem.
Řada z vás má zájem, aby jejich dítě bylo ubytované s kamarádem či sourozencem. Věřte nám, že se vašim přáním
snažíme maximálně vyhovět. Ne vždy je to však možné. Naše táborové areály nemají tak velikou ubytovací kapacitu,
abychom mohli uspokojit požadavky na samostatné bydlení. Sourozenci či kamarádi ze školy s větším věkovým rozdílem
nemohou spát spolu, neboť to narušuje běžný chod oddílu a děti pak bývají nespokojené. Děti si velice dobře zvykají na
nové (staronové) kamarády a hned po první „smutnící noci“ žádné problémy nebývají. Ze zkušenosti víme, že ubytování
dělá větší starosti vám rodičům než dětem, kterým je to leckdy úplně jedno.

Stravování
▪ Strava na našich táborových akcích je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Zakládáme si na dobré a vydatné
kuchyni. Myslíme si, že naše jídelníčky jsou připraveny osvědčeně a chutně. Nechceme, aby děti měly hlad!
▪ V dosahu tábora je možnost zakoupit minerálky, limonády a další pamlsky. Nedávejte prosím s sebou dětem nepřiměřené
zásoby sladkostí, pití a už vůbec ne řízky, salámy, škvarky a kvanta ovoce. Poživatiny se při teplém počasí velice rychle kazí
a my nemáme možnost dětem potraviny ukládat do lednic.
Doprava
▪ Doprava autobusem na tábor z Uničova je v ceně pobytu. Pokud přivezete dítě přímo na tábor nebo odvezete přímo
z tábora, pak jej přivezte ve stanovenou dobu uvedenou na bližších propozicích. V přihlášce prosím nezapomeňte vyplnit
způsob dopravy.
Vedoucí, zdravotník, kuchařky
▪ Vedoucí, kteří se dětem věnují, jsou zodpovědní a prověření lidé, kteří dlouhodobě pracují s dětmi. V našem týmu jsou
zkušení pedagogové, mladí začínající učitelé, studenti vysokých škol a mladí zapálení nadšenci, kteří splňují nároky
kladené na oddílové vedoucí.
▪ Na bezpečnost dětí dbáme po celou dobu jejich pobytu na táboře. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru.
▪ Na táboře je přítomen kvalifikovaný zdravotník a každému dítěti je sjednáno po dobu pobytu základní úrazové pojištění
v rámci kolektivní pojistky sjednané Českou radou dětí a mládeže u Generali Česká pojišťovna, a. s.
▪ Kuchařky, které získáváme z řad pracovnic školních jídelen, i pomocný personál jsou proškoleni dle platné legislativy pro
zotavovací akce a veřejné stravování.
Zdravotní a hygienické podmínky
▪ Při předání dítěte u autobusu (nebo i v táboře) musíte zároveň odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení o
bezinfekčnosti společně s očkovacím průkazem a kartou zdravotní pojišťovny (v obou případech je preferována kopie!).
▪ Bere-li vaše dítě pravidelně léky a je-li potřeba, aby bylo, zejména menší dítě, kontrolováno, vložte léky do obálky, popř.
krabičky, na kterou napište jméno dítěte a jak často by mělo dítě léky brát; zároveň nahlaste tento fakt při předání dítěte
u autobusu nebo při osobním předání.
▪ Po účastnících tábora požadujeme zdravotní stav odpovídající charakteru letního tábora. Pokud má vaše dítě nějaké
významnější zdravotní omezení, lze jej vzít jen po domluvě předem! Pokud má vaše dítě zdravotní problémy a vy je
zatajíte – uvědomte si, že v prvé řadě škodíte vašemu dítěti. U táborů vyžadujeme potvrzení od pediatra ne starší dvou
let!
▪ Každé dítě, ale i dospělý člověk, který jede na naši akci, by si měl uvědomit, že pokud před akcí přišel do styku s nakažlivou
či přenosnou chorobou, nemůže na tábor nastoupit. Na každý tábor je nutné vypsat „prohlášení o bezinfekčnosti“, které
je součástí závazné přihlášky a potvrzujete jej v den nástupu na tábor. Bez tohoto prohlášení vaše dítěte s sebou
nemůžeme vzít.
▪ Stejně tak není možné nastoupit na tábor v případě zavšivení!!! Prosím prohlédněte před odjezdem dětem hlavu. Věřte
nám, že je lepší děti odvšivit doma, než je v táboře vystavovat posměchu ostatních táborníků a poslat děti domů!
Nechtějte po nás, abychom místo přípravy zajímavého programu prohlíželi dětem hlavy a místo sladkostí a odměn pro
děti nakupovali odvšivovací přípravky! Této situaci jsme byli vystaveni opakovaně a chtěli bychom se toho napříště
vyvarovat.
Nenavštěvujte děti na akci
▪ Děti se dobře adaptují na kolektiv a jakékoli zásahy zvenčí nejsou pro ně vhodné. Věřte dětem, že vydrží pár dnů bez vás. I
když na chvíli pomůžete sobě i jim, o to těžší bývá loučení. Nehledě na ostatní děti, kterým pak bývá líto, že jejich rodiče
za nimi nepřijeli. Z hygienických důvodů vás též nemůžeme pustit do prostoru tábora. Místo návštěv raději dětem pište.
▪ Adresa tábora: Tábor Gaudolino,z.s. (Funlandia), Boskovická 297, 798 48 Protivanov
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Proč nebrat mobil na tábor
▪ Komunikace s dětmi prostřednictvím mobilu je v zásadě ideální věc, ale ne vždy. Účast na táboře je takovou malou
zkouškou samostatnosti. Myslíme si, že dítě je schopno tábor bez mobilu přežít. Což nám potvrzuje i to, že většina dětí
s sebou mobil nemá. Z řady zkušeností víme, že zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá vzpomínky, někdy i pláč,
ale hlavně touhu po domově. Každé dítě má právo při problémech zajít za vedoucím, zdravotníkem či hlavním vedoucím;
a pokud je problém závažnějšího rázu, pak se s vámi ihned spojíme. Program na našem táboře je prakticky nonstop, takže
mobil zůstává často v neuzamčené chatce. Mobil je ještě pořád poměrně drahá věc a zodpovědnost dětí je někdy
minimální nebo žádná. V případě ztráty či zničení nemáme zájem projednávat kdo, jak a proč škodu způsobil.
▪ Možná se vám to v dnešní době bude zdát zvláštní, ale i v areálu tábora v Oskavě je signál velmi slabý a některé sítě
operátorů nejsou k dispozici vůbec.
▪ Nechtějte po nás, abychom v těch málo chvílích klidu běhali s dětmi po kopcích a neustále jim dobíjeli baterku v mobilu
(podle platné legislativy nesmí být a nejsou v chatkách funkční zásuvky).
Proč nebrat na tábor ani notebooky, DVD přehrávače, iPody aj.
▪ Platí vlastně to, co je uvedeno výše. Program na našem táboře jede prakticky nonstop, takže tyto přístroje zůstávají často
v neuzamčené chatce. Pokud má vaše dítě strávit prázdniny s notebookem či koukáním na filmy, není pak lepší mu místo
pobytu na našem táboře zakoupit novější model či přikoupit nový film a nechat ho v klidu doma?!
Jak tedy s dětmi komunikovat
▪ Je to jednoduché. Pište, pište, pište! Pro děti není nic lepšího, než když jim přijde pohled s oblíbeným zvířátkem či
postavičkou nebo dopis. Malým dětem, které neumí číst, dopis rád přečte sourozenec, kamarád nebo oddílový vedoucí.
Věřte nám, že dětem se na táboře lépe usíná s pohlednicí pod polštářem než s esemeskou v mobilu u staršího sourozence.
▪ Dále vás prosíme, abyste skrze telefony nás vedoucích s dětmi mluvili jen v nejnutnějších a závažných případech.
Táborový život je pestrý a každý máme spoustu práce v jiné části tábora, lesa či města. Dát vám dítě ihned k telefonu je
prakticky nereálné. Pokud nám či dětem potřebujete něco sdělit, nejlepší doba pro zavolání je kolem podávání oběda a
večeře.

Vážení rodiče,
neberte výše uvedená slova a věty jako nějaké omezování vašich práv nebo práv vašich dětí nebo jako nějaké
výmysly pro zlepšení našeho pohodlí při práci pro děti. Za těch dvacet let, co tuto práci děláme, máme dostatek
důvodů, proč na některých věcech lpíme a vyžadujeme je nebo je alespoň doporučujeme. Nic z toho není
samoúčelné. Svět kolem nás se mění rychle, děti zase tak moc ne. A to je dobře.
Vše, co na táboře děláme, děláme s nejlepším vědomím a svědomím. Snažíme se o to, aby byly děti maximálně
spokojené a aby se k nám rády vracely. Máme za to, že se nám to daří.
Děkujeme vám za pochopení, ochotu nám pomoci, podporu našich aktivit a těšíme se na vaše děti!
Jakýkoliv další dotaz vám rádi zodpovíme.
Michal Vočka, v. r.
hlavní vedoucí, michal@gaudolino.cz, tel. 736 153 843
Jiří Urbášek, v. r.
předseda Gaudolina, z. s., jirka@gaudolino.cz, tel. 732 710 021
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