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Důležité informace k nástupu dítěte na kurz/tábor
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat několik důležitých informací týkajících se letního výtvarného kurzu " OTISKneme OKOLÍ,
2019", který se uskuteční na plenérové chatě v obci Vysoká u Jihlavy v termínu 11.–18. 8. 2019.
Příjezd na chatu (neděle)
 Rády bychom Vás poprosily o dodržení nedělního příjezdového času (17:30 – 18:30 hod). Pro děti máme
připravený večerní program. Dále bychom Vás tímto chtěly požádat o to, aby si děti v neděli dovezly vlastní
večeři popř. svačinu na večer. Objednané celodenní jídlo máme až od pondělí.
 Pro příjezd můžete využít bránu na zahradu a zaparkovat u chaty. V obci budou umístěné cedule, které Vás
dovedou k chatě.
 Nástupní list, Potvrzení od lékaře a ostatní dokumenty vezměte v neděli vyplněné, podepsané a potvrzené
od lékaře s sebou…, tyto dokumenty jsou nutné k nástupu do letního výtvarného kurzu. Bez těchto
dokumentů se Vaše dítě bohužel nemůže účastnit kurzu.
Prosíme také o kartičku zdravotní pojišťovny, popř. její kopii a očkovací průkaz. Děkujeme za pochopení.

Ubytování
Ubytování je zajištěno na plenérové chatě Střední umělecké školy grafické v Jihlavě v obci Jihlava-Vysoká (Obec
najdete asi 6 km jihozápadně od Jihlavy, ve směru Pístov – Pelhřimov. Poloha chaty přes GPS souřadnice N49°22’24″
E15°32’02″. Odkaz na mapu naleznete na našem webu: http://nisa-art.cz/kontakty. K dispozici je zde ubytování pro
25 dětí s moderním příslušenstvím. Chata se nachází v krásné přírodě Vysočiny.

Strava
Strava je zajištěna pětkrát až šestkrát denně (dle potřeb každého dítěte) – snídaně, svačina, teplý oběd, odpolední
svačina a teplá večeře. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. Každý den je součástí jídelníčku ovoce či
zelenina a mléčné výrobky.

Doprava
Doprava je individuální. Příjezd na plenérovou chatu je v neděli 11. 8. 2019 v době 17:30 – 18:30 hod. Odjezd
v neděli 18. 8. 2019 do oběda 9:00 - 11:00 hod.

Co s sebou
Oblečení
tepláková souprava, mikina, trička, kraťasy, čepice (ochrana proti slunci), pláštěnka, spodní prádlo, ponožky, pyžamo,
bunda (proti dešti), zástěra na malování
spíše starší oblečení – možnost umazání.

Boty
sportovní obuv (kecky), sandále, holínky, přezůvky do chaty

Hygiena
ručník, zubní kartáček, pasta na zuby, mýdlo, šampón, opalovací krém, repelent

Ostatní
spacák (postel zajištěna), polštářek, kartička pojišťovny, baterka s novými bateriemi (+ nové baterie), kvalitní
pastelky, psací potřeby, známky, obálky, malý batůžek, láhev na vodu, kapesné (výlet do Jihlavy).

Co s sebou nebrat
Rádia a přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty a cennosti nejsou věci nutné na kurz. Pořadatel nepřijímá za jejich
ztrátu či poškození zodpovědnost. Prosíme rodiče, aby dětem tyto přístroje s sebou na výtvarný kurz nedávali. Pokud
se taková věc ztratí, působí to mezi dětmi zbytečnou podezíravost a ničí dobré vztahy. Chceme si užít krásné přírody
Vysočiny. Děti budou mít k dispozici naše mobilní telefony, ze kterých Vám mohou kdykoli zavolat, popř. Vy dostane
naše telefonní číslo, na které můžete volat.
Děkujeme za pochopení.

Odjezd z chaty (sobota)





I v neděli bychom Vás rády poprosily o dodržení odjezdového času (do oběda 9:00 - 11:00 hod). Nedělní
oběd již zajištěn není.
Podobně jako v neděli, při příjezdu na chatu, k odvozu Vašeho dítěte můžete využít bránu do zahrady a zajet
autem přímo k chatě. V případě Vašeho zdržení nás prosím kontaktuje:
Šárka Šedivá +420 734 376 316
Nikola Březinová +420 721 317 389
V neděli Vám bude vrácena kartička zdravotní pojišťovny apod.

