V tomto dokumentu najdete další podrobné informace o našem táboře a přihlašování na něj.
Doporučujeme přečíst zejména kapitolu Aktivní město, kde lze od radnice Prahy 5 získat na tábor
příspěvek 600Kč.

Obecné
Průběh tábora
Stejně jako minulý rok přijíždějí vlčata i skauti na tábor najednou. To má své výhody i nevýhody,
proto pro zamezení případných zmatků uvádíme:
• Odjezd je hromadný pro vlčata i skauty najednou, zároveň se ve stejný čas odevzdávají
i zavazadla. Nekoná se žádné posílání kufrů předem, jako dříve.
• Vlčata se vrací po 16 dnech. Zároveň je v pátek a sobotu 15. a 16.7. návštěvní den
na táboře, rodiče vlčat si je tedy můžou odvézt auty tak, jak tomu bylo minulý rok.
• Při vlčecím odjezdu tábor nebouráme, nepotřebujeme s tím tedy pomoci (nebo jen trochu).
• Skauti zůstávají ještě několik dní na tábořišti, tábor pak sami zbourají a vrátí se do Prahy
pomocí MHD v průběhu soboty 23.7. Přesný čas upřesníme.

Koronavirus
V současnosti nejsou žádné náznaky, že by letní tábory měly být nějak omezeny. Proto i my
předpokládáme, že se tábor uskuteční, a pilně pracujeme na jeho přípravě. Posílejte proto prosím
přihlášky a účastnické poplatky, jako v normálních letech. Pokud by se tábor neuskutečnil,
vracíme celou částku. V případě pouze částečného konání vracíme poměrnou částku, podle
uskutečněných dní.

Papíry
K účasti na táboře jsou potřebné následující dokumenty, prosíme o odevzdání dle následující
tabulky:
Co nejdříve (na schůzkách)

Až na srazu

Přihláška na tábor

Potvrzení od doktora
Prohlášení o bezinfekčnosti
Kontakty na rodiče
(Kopie) kartičky pojištěnce

Přihláška a Prohlášení o bezinfekčnosti jsou různé pro vlčata, skauty a rovery – nezaměňte je!
Pokud nezvládnete odevzdat přihlášku na schůzce, prosím napište e-mail Brumíkovi
(matejrezac@email.cz) a přineste ji na sraz.
Potvrzení od doktora může být i z jiné akce (školy v přírodě, …) ale nesmí být starší než dva roky.
Upozorňujeme rodiče, že doktoři si často berou v červnu dovolenou a bez tohoto potvrzení se
dítě nemůže tábora zúčastnit!

Účastnické poplatky
Na účastnický poplatek na náš tábor je možné získat příspěvek jedním z následujících způsobů:

Aktivní město
Praha 5 podporuje volnočasové aktivity svých občanů v rámci programu Aktivní město a na letní
tábory dává příspěvek 600Kč. Letos jsme do tohoto programu zapojeni i my, lze tedy příspěvek
uplatnit na náš tábor. Pro získání příspěvku je ale nutné, aby měl Váš syn trvalý pobyt na území
Prahy 5.
Pro získání příspěvku je nutné se registrovat na www.aktivnimesto.cz, zde je také podrobný návod.
Registraci ověřuje radnice, trvá tedy až 5 dní než je dokončena. Podle ohlasů některých rodičů není
registrace úplně bezproblémová a vyžaduje komunikaci s radnicí (a dodání dalších dokladů).
Po registraci je možné si zažádat o příspěvek na v rámci programu „Letní tábory s Pětkou 2022“,
který následně použijete pro náš tábor. Jsme zaregistrováni jako „Junák – český skaut, středisko
Maják Praha, z.s.“ a naše Aktivita je „Tábor Ploučnice 2022“.
Pozor! Je nutné zvolit správný termín tábora:
• Vlčata 1. - 16.7.
• Skauti 1. - 23.7.
• Roveři 26.6. - 23.7. (a to i tehdy, když přijedete až 1.7., důvodem je, aby systém Aktivního
města správně přiřadil roverský účastnický poplatek 1700Kč a ne skautský 4200Kč).
Po úspěšném přidělení příspěvku jednoduše pošlete na náš účet zbývající částku za tábor. Tedy
například:
• Vlče normálně platí účastnický poplatek 3000Kč
• Radnice pošle 600Kč v rámci Aktivního města
• Rodiče pošlou 2400Kč na náš účet
V administraci Aktivního města vidíme, kdo si o příspěvek požádal, není nutné tedy toto nijak
zmiňovat v poznámce k platbě nebo jinak, jednoduše pošlete sníženou částku.
Minulý rok se stalo, že se nedostalo na všechny zájemce (prostředky Prahy 5 jsou omezené),
doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve. (Do Aktivního města jsou zapojené i jiné projekty
než naše – můžete tedy příspěvek případně využít i jinde.)
Při sebemenším problému neváhejte napsat Shalimu na adamec.petr@volny.cz nebo volat
728 656 459.

Příspěvek od zaměstnavatele
Někteří zaměstnavatelé přispívají dětem svých zaměstnanců na letní tábory, často pod názvem
„Fond kulturních a sociálních potřeb“. Informujte se u svého zaměstnavatele, jestli (případně jakou)
částkou přispívá.
Mechanismus příspěvku se může lišit, prakticky ve všech případech však vyžaduje zaměstnavatel,
abychom vystavili fakturu na celou částku táborového poplatku, z ní část uhradí sám a část strhne
zaměstnanci z platu. Fakturu vystavíme dle požadavků bez problému, pouze je potřeba toto řešit
co nejdříve (ideálně měsíc před táborem).

Tento příspěvek se může kombinovat s Aktivním městem, v takovém případě prosíme pište opravdu
co nejdříve, protože je to už značně komplikované.
Příklad s kombinací s Aktivním městem:
• Skaut normálně platí účastnický poplatek 4200Kč
• Radnice pošle 600Kč v rámci Aktivního města
• Pro zaměstnavatele vystavíme fakturu na 3600Kč
◦ Zaměstnavatel zaplatí 500Kč ze svého
◦ Zaměstnavatel strhne rodiči z platu 3100Kč
• Rodiče sami neposílají na náš účet nic
Pište Shalimu na adamec.petr@volny.cz. V e-mailu nezapomeňte uvést, jestli budete žádat
o příspěvek z Aktivního města, případně jak vysoký.

