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Příměstský hudební tábor Rudná 2021 

Informace pro rodiče a děti 

1. Provozovatel tábora:  CPR Rudňáček, z.s., IČO: 22665609, DIČ: CZ22665609  

2. Oficiální stránky tábora: www.rudnacek.mistecko.cz  

3. Kontaktní osoba: Jaroslava Průchová, tel. 773500672, rudnacek@seznam.cz  

4. Adresa tábora: CPR Rudňáček, Spolkový dům, Školská 591/2, 25219 Rudná     

5. Termín, cena a kontaktní adresy:  

 
Termín  Cena  

(Kč)  
Téma tábora  Adresa pro zaslání 

přihlášek  
Termín pro zaslání a 
platby  

12. 7. - 16. 7. 
2021 

2200,- Kč  Hudební tábor - 
Hudební 
muzicírování 
všeho druhu 

CPR Rudňáček, z.s.  
Spolkový dům  
Školská 591/2  
25219 Rudná  

do 15.6. 2021 

 
 

6. Příměstský tábor spočívá v péči o dítě starší 7 let během dne v čase od 7:30 do max. 17.00 
hod.  – dále dle programu   
 
7. Požadavky pro zájemce o tábor: alespoň 1 rok věnovaný výuce na nějaký hudební nástroj 
či zpěvu 
 
8. Cena 2200,- Kč/dítě/týden 
 
9. Cena zahrnuje: Oběd, odpolední svačinu, výuku na hudební nástroj, hudební materiály, 
hudební hosté, lektorné   
 
10. Organizace dne:   
7.30 – 8.30 – příchod dětí 
8.30 – 9.30 – ranní program  
9.30 – 10.00 – svačina   
10.00 – 12.00 – dopolední program   
12.00 – 13.00 – oběd   
13.00 – 14.00 – odpočinek  
14.00 – 15.00 – odpolední program   
15.00 – 15.30 – odpolední svačina                                                         Vyzvedávání dětí 15.30 – 17.00 hod  
15.30 – 17.00 hod  – odpolední program (přesný program bude upřesněn, odpolední program může být 
prodloužen dle potřeby) 
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11. Při prvním příchodu dítěte na tábor nutno odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a 
o zdravotní způsobilosti dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), případně léky 
označené jménem dítěte a dávkováním (v igelitovém sáčku).     
 
12. Vyplněnou přihlášku dítěte odevzdejte na výše uvedenou adresu do 3. 3. 2021 nebo 
elektronicky - rudnacek@seznam.cz. 
 
13. Platbu prosím zatím neprovádějte! Vyzveme vás k její úhradě až na základě 100% 
konání tábora. Způsob úhrady - bankovním převodem na účet: 2000509930/2010 (Fio 
banka)  
do 15. 6. 2021. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte + HT.     
 
15. Pokud úhradu platí zaměstnavatel, na požádání vystavíme fakturu provozovatele. 
Podklady prosím zašlete obratem na rudnacek@seznam.cz    
 
16. Vybavení dětí: hudební nástroj, noty – které chcete na táboře hrát, stojan na noty 
(označený), psací potřeby, zápisník či poznámkový blok, přezůvky, pohodlné oblečení, 
vhodné oblečení pro vystoupení, plastová lahev – pro pitný, dopolední svačinu.  
 
17. Nedoporučujeme brát s sebou mobilní telefony a drahé věci. Nelze za ně ručit. 
 
18. V průběhu dne není povoleno, aby děti opouštěly prostor tábora bez zákonného 
zástupce nebo osoby oprávněné vyzvedávat dítě a zároveň bez vědomí vedoucího. V případě 
porušení pokynů si vedení tábora vyhrazuje právo vyloučit dítě z pobytu na táboře.   
   
19. Případné předčasné ukončení pobytu v příměstském táboře je po dohodě možné, avšak 
bez nároku na vrácení peněz. Před konáním tábora je však možno domluvit individuální 
podmínky (délka pobytu, cena).    
 
20. Stornovací poplatky - v případě, že neseženeme za dítě náhradníka  
Více než 1 měsíc před nástupem – 10%  
Méně než 1 měsíc před nástupem – 50%  
Méně než 1 měsíc před nástupem z důvodu onemocnění doloženého lékařským potvrzením 
– 20% 
 


