
 

Nejčastější dotazy k letním táborům 

Obecné 

1. Jak mohu dítě přihlásit na letní tábor? 

Dítě je možné na tábor přihlásit od pondělí 15. února, a to přes naše klientské centrum, telefonní 

číslo 603 834 762 nebo e-mailovou adresu info@svcrosice.cz.  

2. Co mám dělat, když je vybraný tábor již plně obsazen? 

Dítě můžete i přesto na tábor nahlásit. Děti přihlášené nad kapacitu tábora evidujeme jako 

náhradníky, a pokud se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat. 

3. Pro jak staré děti tábory jsou? 

Tábory SVČ Rubiko jsou pro děti v rozmezí od 6 do 12 let. Výjimku mohou tvořit sportovní 

soustředění nebo pobytové tábory. Informaci naleznete také v klientském centru po rozkliknutí 

vybraného tábora.  

4. Co je v ceně tábora? 

Cena zahrnuje obědy, pitný režim, pedagogický dozor, vstupné, materiál a odměny.  

5. Do kdy mám tábor zaplatit? 

Příměstské tábory jsou splatné do 20. 3. 2021. U pobytových táborů je nutné uhradit nejprve 

zálohu do 5 pracovních dnů a zbytek částky do 20. 5. 2021. V případě, že se na tábor přihlásíte, 

až po výše zmíněném datu splatnosti, je potřeba zaslat příslušnou částku do 5 pracovních dnů.  

6. Co když se dítě nemůže táboru nakonec zúčastnit? 

Tuto skutečnost je nutné oznámit na SVČ v co nejkratším termínu. V závislosti na počtu dní, 

od zrušení přihlášky do zahájení tábora, Vám bude vrácena poměrná částka dle platných storno 

podmínek.  

7. Vrátí se mi peníze, pokud tábor vzhledem k vládním opatřením neproběhne? 

V případě, že se tábor nebude moct vzhledem k nařízením uskutečnit, Vám budou vráceny 

peníze v plné výši.  

8.  Musí mít dítě na táboře roušku? 

Tábory budou probíhat dle aktuálních vládních nařízení a za dodržení všech hygienických 

podmínek. O této skutečnosti budeme všechny rodiče s předstihem informovat. 

9. Mohu tábor uhradit přeplatkem, který vznikl za první pololetí? 

Prosíme, ponechejte si přeplatek z 1. pololetí pro platbu kroužků. Vzhledem k tomu, že 

neproběhly platby za kroužky ve 2. pololetí (v současné situaci totiž nevíme, kolik kroužků 

vlastně ve 2. pololetí proběhne - od toho se bude odvíjet výše kroužkovného), je pro nás použití 

přeplatku "ob" jedno období nemalou administrativní komplikací. 

Pokud jste přeplatkem již tábor zaplatili, nevadí, dejte nám však závazně vědět, zda v případě 

otevření kroužku v tomto pololetí bude syn/dcera kroužek navštěvovat. 
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Příměstské tábory 

1. Jak vypadá program příměstského tábora? 

Program příměstského tábora se skládá ze sportovních a výtvarných činností, her, soutěží, 

výletu nebo návštěvy rosických míst, jako jsou například kino, kuželna, zámek, apod. Aktivity 

jsou vždy voleny a přizpůsobeny danému tématu, součástí bývá i celotýdenní táborová hra. 

Programy táborů nezveřejňujeme, všechny potřebné informace dostanou rodiče 14 dní před 

zahájením v informačním e-mailu od hlavního vedoucího. 

2. V kolik hodin tábor začíná a v kolik končí? 

Program probíhá vždy od 8 do 16 hodin. Každý den je od 7 hodin zřízena také „prázdninová 

školička“ za 100 Kč/týden. Pokud budete chtít školičku využít, je potřeba nahlásit se dopředu 

hlavnímu vedoucímu.  

3. Mohu dítě vodit a odvádět v jiné časy? 

Vzhledem k tomu, že na sebe jednotlivé dny navazují a činnosti jsou mezi sebou v průběhu 

týdne provázané, prosíme rodiče, aby dodržovali čas konání tábora.   

4. Co je nutné odevzdat před nástupem dítěte na tábor? 

Před nástupem na tábor odevzdáváte podepsanou přihlášku a list účastníka s potvrzením o 

bezinfekčnosti. Není třeba potvrdit zdravotní stav dítěte od doktora, vše vyplňujete Vy. 

 

Pobytové tábory 

1. Jak dlouho trvá pobytový tábor od SVČ Rosice? 

Pobytové tábory a soustředění trvají zpravidla 7 dní.  

2. Jak vypadá program pobytového táboru? 

Součástí programu pobytového tábora jsou především sportovní a výtvarné činnosti, hry, 

soutěže, výlety a další zábavní a zážitkový program v průběhu celého týdne. Aktivity jsou 

voleny dle tématu tábora.  

3. Co je nutné odevzdat před nástupem dítěte na tábor? 

Před odjezdem je nutné odevzdat podepsanou přihlášku, list účastníka s potvrzením  

o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti účastníka, který musí vyplnit lékař a není 

starší než 2 roky.  
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