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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. Lektor a vedoucí kurzu:  Martina Iblová, tel. 775 240 380, martina.f@email.cz  

5. Adresa tábora: CPR Rudňáček, Klub Rudňáček, Masarykova 919, 25219 Rudná  

6. Letní výtvarná dílna je určena dětem od 6 – 9 let během dne v čase od 8.00 do 16:00 hod.   

7. Cena za kurz  2000,- Kč/dítě  

8. Cena zahrnuje: 3x teplý oběd, odpolední svačinu + pitný režim, materiál i jiné pomůcky, lektorné   

9. Cena nezahrnuje: dopolední svačinu (dítě si nosí dopolední svačinu z domova), 2x obědový 

balíček na celodenní výlet 

10. Při nástupu odevzdáváte čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o zdravotní způsobilosti dítěte, 

kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), případně léky označené jménem dítěte a dávkováním 

(v igelitovém sáčku), lékařské potvrzení není potřeba.  

11. Způsob úhrady - bankovním převodem na účet: 2000509930/2010 (Fio banka) do 25. 6. 2021. 

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a výtvarná dílna.  

12. Pokud úhradu platí zaměstnavatel, na požádání vystavíme fakturu provozovatele (podklady pro 

vystavení faktury posílejte na e-mail:rudnacek@seznam.cz).   

13. Organizace dne:  
8:00 - 8.30 – příchod dětí   

8.30 – 9.30 – program  

9.30 – 10.00 – svačina  

10.00 – 12.00 – dopolední program  

12.00 – 12.30 – oběd 

12.30 – 15.30 – odpolední program, svačina  

15.30 – 16:00  - vyzvedávání dětí  

14. V případě celodenního výletu bude organizace dne upravena dle programu (příchod, strava, vyzvedávání dětí). 

15. Vybavení dětí přizpůsobte počasí - oblečení vhodné na tvoření, zástěru nebo staré triko, ručník, batůžek, bačkory 

(přezůvky do budovy), dopolední svačinu, plastovou láhev (1/2 l), pokrývku hlavy, sportovní obuv, popřípadě náhradní 

oblečení.    

15. Nedoporučujeme brát s sebou mobilní telefony a drahé věci. Nelze za ně ručit.  

16. V průběhu dne není povoleno, aby děti opouštěly prostor budovy bez zákonného zástupce a zároveň bez vědomí 

vedoucího. V případě porušení pokynů si vedení - lektor vyhrazuje právo vyloučit dítě z kurzu.  


