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Ahoj kAmArádi, milí rodiče!
Rok se s rokem sešel a Dětský klub cestovatelů DOMINO za Vámi přichází s bohatým a kvalitním prázdninovým programem,
a proto neváhejte a čtěte! V naší nabídce najdete jak pobytové, tak i příměstské tábory, které jsme pro Vás připravili tak,
aby splňovaly všechna Vaše očekávání. Aby si z naší nabídky mohl vybrat opravdu každý, nabízíme tábory výtvarné, dobrodružné, taneční, pohádkové a další. Příměstské tábory v letošním roce pořádáme ve Zlíně, Otrokovicích, Chvalčově a Slušovicích. Pro
velký zájem z řad dětí a jejich rodičů jsme zařadili příměstský tábor všeobecného zaměření. V roce 2012 se táborů pořádaných
organizací DOMINO zúčastnilo téměř 1600 dětí z celé Moravy. Odjezdy na tábory jsou z Uherského Hradiště, Starého Města,
Napajedel, Otrokovic, Zlína, Vizovic a Vsetína. Podle domluvy je možné po trase vzít děti i v dalších městech a obcích. Děti jsou
po celou dobu pojištěny úrazovým pojištěním. I v letošním roce nabízíme pobyty pro rodiny s malými dětmi, které nazýváme
jako minitábory. Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete a že Vám budeme moci zajistit příjemně prožité dny prázdnin!
Co je to domiNo?
Je to nezisková organizace, která se orientuje především na podporu rodin s dětmi. Skládá se z deseti samostatných středisek. Jedno z těchto
středisek je určeno pro děti a mládež a jejich účelné vyplnění volného času. Členem organizace se může stát každý, kdo projeví zájem. Většina akcí organizace je otevřená pro širokou veřejnost – účastníkem může být každý, kdo projeví zájem o danou akci. Akce jsou zaměřeny na
aktivní trávení volného času – především prázdninové táborové pobyty s různým zaměřením (výtvarná činnost, tanec, pobyt v přírodě, recese,
kultura, hry, sport, turistika apod.). Akce jsou určeny pro děti a mládež, ale i pro rodiny s dětmi. Vše, co si kdo vybere, aneb pro každého něco.
Rádi se znovu setkáme s ostřílenými „domiňáky“, ale také rádi přivítáme v našich řadách nové, legrace a dobrodružství chtivé kamarády.
Co zAžijete NA NAšiCh AkCíCh A jiNde Ne?
1. Špetku dobrodružství i pocit poznání, koktejl z fantazie i opojení ze hry, zatažení do děje.
2. Pohodu i recesi při večerních hrátkách, zpěv s kytarou i bez ní, tanec pomalý i velmi rychlý, trochu výtvarného i divadelního tvoření.
Vše samozřejmě záleží na zaměření tábora, který si vyberete.
3. Poznáte nové kamarády, kteří si chtějí hrát a strávit krásné prázdniny.
4. Dostanete se do krásných koutů naší republiky, do míst, kde lišky dávají dobrou noc, ale i do míst turisticky atraktivních. Pěšky, na kole,
autobusem, vlakem, ale vždy v pohodě.
5. Na chvíli se stanete detektivy, piráty, rytíři i bojovníky, princeznami i dvorními dámami, pohádkovými bytostmi, strašidly či čerty, filmovými
herci či režiséry, mágy i kouzelníky apod. Toto Vám žádný soukromý výlet neumožní!
VedouCí, prAktikANti, zdrAVotNíCi A kuChAři
Naše organizace školí vedoucí, praktikanty i zdravotníky. Pořádá řadu vzdělávacích akcí, doškolení či seminářů. Všichni hlavní vedoucí mají
absolvované školení hlavních vedoucích (akreditace u MŠMT). Každoročně pořádáme školení pro oddílové vedoucí a praktikanty. Všichni
musí projít testy z pedagogiky, psychologie, zdravovědy, hygieny a bezpečnosti práce. Zdravotníci jsou z řad profesionálních zdravotnických
pracovníků. Kuchaři vaří dle směrnic pro veřejné stravování určené dětem.
StrAVA A ubytoVáNí
Na našich táborových akcích bude stravování nejméně 5x denně + pitný režim, na naší základně v Ratiboři je stravování 6x denně. Myslíme
si, že jídelníčky jsou připraveny osvědčeně a chutně. Dobrou chuť. Pokud potřebujete k přežití hromadu pamlsků – vybavte se penězi nebo
zásobou trvanlivých cukrovinek. Ubytování je ve větších chatkách nebo v budově rekreačního střediska. Přečtěte si, prosím, pozorně, zda
si máte vzít s sebou spací pytel či nikoliv. Všechny naše tábory jsou nahlášeny dle hygienických směrnic na příslušnou hygienickou stanici.
progrAm táborů
Program je většinou rozdělený na program dle náplně tábora a na běžný program. Program dle náplně tábora je podrobněji rozepsán na
následujících stranách. Běžný program je sestaven prakticky na všech táborech podobně: hry, sport, kultura, poznávání, tvorba… Program na
našich táborech bývá většinou nonstop, ale rozdílně dle věkových kategorií a speciální náplně programu tábora. Co to znamená v běžném
režimu dne? Na táborech většinou po budíčku, rozcvičce a nezbytném úklidu bývá dopoledne zhruba tříhodinový blok programu. Po obědě
a nezbytném poledním klidu bývá druhý programový blok, a to cca tří až čtyř hodinový (nebo rozdělený na dvě poloviny). Po večeři je většinou volnější blok programu cca dvě až tři hodiny do večerky (diskotéka, táborák, velká soutěž). Samozřejmě počítáme i s dobou na hygienu
a přípravou na spaní. Část programu je v oddílech, část je společná či výběrová. Hlavní náplní na všech táborech bývají hry, soutěže a sporty
všeho druhu, vycházky do přírody. V menší míře také výtvarné tvoření, hudba, tanec, táboráky.
jAk poStupoVAt při objedNáVCe pobytu dětSké rekreACe?
1. Vybraný termín si co nejdříve zamluvit v kanceláři osobně, telefonicky nebo e-mailem na jméno dítěte, nikoliv rodiče. Pokud nemáte
přihlášku, je možno si ji vyžádat v kanceláři anebo stáhnout z www.idomino.eu. Na našich webových stránkách máme i on-line přihlášku.
2. Pokud si některý z pobytů rezervujete, je potřeba zaslat do 10-ti dnů ode dne telefonické či e-mailové blokace přihlášku + zálohu
v minimální výši 800,- Kč za osobu.
3. K vyplnění přihlášky na tábor potřebujeme znát rodné číslo dítěte, zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno, dále telefonní spojení
na rodinu (alespoň dvě telefonní čísla), a to i o víkendu, či telefon na další příbuzné a známé. Užívá-li dítě nějaké léky, je alergik, astmatik, má atopický ekzém, nosí brýle, potřebuje vysazovat na WC nebo má nějaké zdravotní, psychické či fyzické problémy, které by měl
vedoucí znát, je nutné uvést tyto informace na přihlášce. Tyto informace jsou důvěrné.
4. Na naše pobyty je možné žádat příspěvek z FKSP od zaměstnavatele!
Budete-li žádat o příspěvek z FKSP zaměstnavatele, zjistěte si včas podmínky. Veškeré platby přes podnikové výbory musí mít variabilní
symbol – rodné číslo dítěte! Bez tohoto variabilního symbolu není možno platbu přiřadit do počítače! Na vyžádání vystavujeme fakturu
(nutné iniciály zaměstnavatele) či potvrzení o platbě. Vyplněnou přihlášku odešlou rodiče na adresu kanceláře spolu s dokladem o provedené platbě. Jako doklad o provedené platbě stačí kopie platební stvrzenky nebo kopie výpisu z účtu, sporožira apod.
5. Na naše pobyty je možno žádat i příspěvek od zdravotní pojišťovny!
Budete-li žádat o příspěvek od zdravotní pojišťovny, rádi vám vystavíme potvrzení o účasti dítěte na rekreačně ozdravném pobytu
a o zaplacení platby za tento pobyt.

ROZDĚLENÍ TÁBORŮ DLE MÍSTA POBYTU:
A.

CHATOVÝ TÁBOR RATIBOŘ

Ubytování: Chatky, ve kterých je potřeba mít vlastní spacák, prostěradlo a polštář. Suché wc. V okolí
hřiště, bazén, lesy.
Odjezdy autobusů na všechny tábory, které jsou v tomto středisku, jsou z Uh. Hradiště, St. Města, Napajedel, Otrokovic, Zlína, Vizovic a Vsetína. Dle dohody lze přibrat děti i po trase.
Stravování: 6x denně + pitný režim.
U všech táborů je v ceně /mimo jiné/ zahrnuto nadstandardní pojištění, doprava, pedagogický dozor,
zdravotní dozor, ubytování, stravování, program, odměny, materiál.
O děti se starají zkušení pedagogové s praxí a zdravotnický personál.

B.

HORSKÁ CHATA HORNÍ BEČVA

Ubytování: Budova hotelového typu. Děti budou ubytovány ve dvou, šesti až osmi lůžkových pokojích.
V okolí hřiště, lesy.
Odjezdy autobusů na všechny tábory, které jsou v tomto středisku, jsou z Uh. Hradiště, St. Města, Napajedel, Otrokovic, Zlína, Vizovic a Vsetína. Dle dohody lze přibrat děti i po trase.
Stravování: 5x denně + pitný režim.
U všech táborů je v ceně /mimo jiné/ zahrnuto nadstandardní pojištění, doprava, pedagogický dozor,
zdravotní dozor, ubytování, stravování, program, odměny a materiál.
O děti se starají zkušení pedagogové s praxí a zdravotnický personál.

C.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Všeobecného zaměření. Program na každý den od 7.00 do 17.00
hodin ve Zlíně, od 8.00 do 16.00 hodin v Otrokovicích, od 7.00
do 16.00 hodin ve Chvalčově a od 7.30 do 16.30 hodin ve Slušovicích. Příměstské tábory organizujeme ve Zlíně, Otrokovicích,
Chvalčově a Slušovicích. Informace přímo v pobočkách či na telefonu 577 218 708.
Tábory se uskuteční jen v případě min. počtu 8 dětí.

A. REKREAČNÍ STŘEDISKO RATIBOŘ
1. DOBÝVÁNÍ JIŽNÍHO PÓLU
Hlavní vedoucí: Ondřej Bartoněk
Určeno pro děti 7 – 17 let
Vraťte se zpátky do dob, kdy byl jižní pól nedostupnou, neprozkoumanou a tajuplnou oblastí. Teploty
klesají pod -50°C, fouká mrazivý vítr. Přesto se dvě výpravy vydávají na závod, který by je mohl stát život.
Omezené zásoby, všudypřítomná bílá tma, nikde ani živáčka. Kdo dobude jižní pól? Kdo bude navždy
oslavován jako ten, kdo stanul na jižním pólu jako první?
Vžijte se do rolí polárníků Roalda Amundsena a Roberta Falcona Scotta, kteří v prosinci roku 1911 soupeřili
o to, kdo jako první na jižním pólu vztyčí svoji vlajku. Kdo to bude, to nikdo neví, ale je jasné, že vítěz
bere vše…
turnus: 30. 6. – 9. 7. 2013
Cena: 3.200,- Kč

2. SURVIVOR
Hlavní vedoucí: David Hoza
Určeno pro děti 7 – 17 let
Vítejte trosečníci na ostrově plném překvapení. Tenhle ostrov se stane vaším domovem. Zažijete zde mnoho
nového jako je rozdělávání ohně, stavění lesního příbytku a spoustu jiného. Čekají vás různé outdoorové
činnosti, spousta tradičních i netradičních her a zasloužený odpočinek.
turnus: 30. 6. – 7. 7. 2013
Cena: 2.300,- Kč
3. CARCASSONE
Hlavní vedoucí: Kateřina Šindelková
Určeno pro děti 7 – 17 let
V dobách, kdy světu vládli králové, kdy byla rytířská čest cennější než život a země byla rozoraná kopyty
koní, se zrodila legenda. Carcassone – město v samém srdci jižní Francie, do kterého se sjížděli kupci
a vládcové z celého tehdy známého světa. Místo, jenž se díky hrdinství svých obyvatel vždy dokázalo ubránit útokům nepřátel a umění jeho obchodníků z něj učinilo perlu Francie. Carcassone má však své tajemství,
které může vše změnit. Podaří se vám jej rozluštit, a tak město zachránit? Vydejte se s námi prožít dobrodružství ve středověkém městě, jehož věže a hradby odolávaly po staletí náporu nepřátel. Ve městě opředeném
legendami a tajemstvím. Objevte svět dob dávno minulých. Objevte svět Carcassone.
turnus: 7. 7. – 14. 7. 2013
Cena: 2.300,- Kč
4. AKTIVITY CAMP
Hlavní vedoucí: Zdeněk Hradil
Určeno pro děti 7 – 17 let
Hola, hola, Aktivity camp volá! Tábor určený všem, kdo jsou aktivní i hyperaktivní  Čeká vás pobyt plný
outdoorových her a netradičních disciplín. Nebuďte doma a pojďte se bavit s námi 
turnus: 14. 7. – 28. 7. 2013
Cena: 3.950,- Kč
5. MUMIE JE ZPÁTKY ANEB EGYPTEM NA VLNĚ NILU
Hlavní vedoucí: Ondřej Konečný
Určeno pro děti 7 – 17 let
Ahoj cestovatelé. Pojeďte s námi objevovat taje a krásy starého Egypta! Majestátní pyramidy, tajuplné hrobky i hrdé sfingy. Pokusíme se rozluštit tajemství faraonů a jejich hieroglyfů, dostat se k jejich ohromným pokladům a vyhnout se pastím na nás nastraženým. A možná, možná přijde i mumie.
turnus: 18. 7. – 28. 7. 2013
Cena: 3.200,- Kč
6. JUMANJI
Hlavní vedoucí: David Hoza
Určeno pro děti 9 – 17 let
Máš odvahu nechat se vtáhnout do mystického světa Jumanji? Užij si na táboře Jumanji kopec zábavy v džungli plné hladových supermoskytů, zdivočelých tlustokožců a krvežíznivých rostlin. Jsi připraven hodit kostkou?
turnus: 28. 7. – 4. 8. 2013
Cena: 2.300,- Kč
7. FACEBOOK MÁNIA CAMP
Hlavní vedoucí: Zdeněk Hradil
Určeno pro děti 9 – 17 let
Neseďte doma a pojďte se seznámit s novými přáteli, bavit se a vytvářet různé ztřeštěné akce. U počítače
doma je to nuda a tohle je super možnost zažít to na vlastní kůži. Budete mít příležitost se přidat do nejlepší
skupiny, sdílet s námi bomba zážitky a to přímo online celý den! Čeká vás týden plný zábavy, který budeme
tvořit společně! Těšíme se na vás!
turnus: 28. 7. – 4. 8. 2013
Cena: 2.300,- Kč
8. FAKTOR STRACHU II.
Hlavní vedoucí: David Hoza
Určeno pro děti 9 – 17 let
Nemáte rádi nudu? Toužíte po nových zážitcích a napětí? Toto a ještě mnohem víc vám nabídne tábor Faktor strachu II. Máte-li chuť zažít něco neobvyklého, vyzkoušet tradiční i netradiční sporty, popř. sebrat svoji
odvahu a překonat svůj strach, pak jeďte s námi! Letos s velkým počtem nočních her!
turnus: 4. 8. – 11. 8. 2013
Cena: 2.300,- Kč

9. O POKLAD AZTÉKŮ
Hlavní vedoucí: Ondřej Bartoněk
Určeno pro děti 12 – 17 let
Mnoho let poté, co Hernán Cortés dobyl Aztéckou říši a téměř celou ji obrátil v prach, se zde objevil tajemný
cestovatel Alvarez se svými druhy. Věřil, že Aztékové velkou část svého zlata tehdy před Cortésovou invazí
dokázali uchránit, a je někde pečlivě ukryto. Najdou Alvarez, Rodrigo a Fernandéz vytoužené bohatství?
Nebo Aztékové prohlédnou Alvarezovu lest, kterou si připravil, a zlato zůstane navždy ztraceno?
Vydejte se za pomoci znovunalezeného Alvarezova deníku po jeho stopách a zjistěte, co se stalo s jeho
výpravou! Tábor na motivy Jaroslava Foglara, plný napětí, originálních her a neočekávaných zvratů!
turnus: 4. 8. – 18. 8. 2013
Cena: 3.950,- Kč
10. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Hlavní vedoucí: David Hoza
Určeno pro děti 9 – 17 let
Zažij dobrodružství na neočekávané cestě hobita Bilba Pytlíka. Říše
spisovatele J. R. R. Tolkiena tě zanese mezi trpaslíky, zlobry, skřety, elfy
a čaroděje, se kterými si užiješ kopec legrace i napětí při tématicky
laděných hrách. Pomůžeš nám získat zpět ukradený poklad trpaslíků?
turnus: 11. 8. – 18. 8. 2013
Cena: 2.300,- Kč

B. HORSKÁ CHATA HORNÍ BEČVA
11. TANEČNÍ TÁBOR I.
Hlavní vedoucí: Martina Hozová
Určeno pro děti 6 – 16 let
Tábor plný tanečních technik, které každý teenager musí znát, aby byl IN! Naučíte se základům moderních
streetových tanců. Naučíte se krátké taneční etudy, se kterými můžete okouzlovat kamarády. Pobyt je vhodný
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky. Chybět nebude ani celotáborová hra a soutěže o ceny.
turnus: 14. 7. – 20. 7. 2013
Cena: 2.800,- Kč
12. MALUJEME S KRAVIČKOU CONNIE
Hlavní vedoucí: Kateřina Slintáková
Určeno pro děti 6 – 12 let
Connie je malá zvídavá kravička, která má spoustu zvířecích kamarádů. Connie do všeho strká nos, takže
každý den objeví něco nového na farmě i v jejím okolí, kde žije společně s rodiči a babičkou, kravičkou
Clarou. Connie je zároveň trochu popleta, a tak je o zábavu postaráno. Kde spí v noci netopýři? Proč se
divokým prasátkům zdálo v noci o křupavých bukvicích? Proč svítí v noci na nebi hvězdy? Proč psi štěkají?
Jak se od sebe zvířátka liší? Je šnek ze všech nejpomalejší? Proč světlušky svítí jenom v noci? To vše a ještě
mnohem víc se děti naučíte právě s kravičkou Connie. Tak neváhejte a vydejte se s námi za naší hrdinkou.
Čekají na vás taky výtvarné dílničky kravičky Connie a malování.
turnus: 14. 7. – 20. 7. 2013
Cena: 2.800,- Kč
13. HAWAII CAMP
Hlavní vedoucí: Andrea Osohová
Určeno pro děti 6 – 16 let
Kdo by nechtěl aspoň chvíli strávit na Hawaji? Tak pojeďte s námi na tábor a užijte si týden české Hawaje!
Program bude přizpůsoben této tématice. Budou se hrát známé i neznámé hry. Také vás bude čekat zasloužený hawajský odpočinek. Budete mít možnost se podílet na denním programu svými nápady, tak aby týden
probíhal podle vašich představ.
turnus: 20. 7. – 25. 7. 2013
Cena: 2.700,- Kč

14. DINOSAURIE
Hlavní vedoucí: Martina Pastorčáková
Určeno pro děti 6 – 12 let
Určitě si myslíte, že naše putování za dinosauří rodinou je jenom pohádka. Tak to tedy ne! Druhohorní krajina
skutečně existovala. Uprostřed lesů se stříbřitě blýskala jezera, v stinných dolinách vesele zurčely potůčky.
Byl to svět vody, zeleně a života. Každá krajina má své vládce. Druhohorní se pyšnila nejmohutnějšími, jací
kdy na Zemi žili – dinosaury. Před sto padesáti miliony lety žila uprostřed této krásné krajiny ne jedna, ale
hodně Brontosaurových, Allosaurových, Ceratosaurových rodin. A my je všechny najednou navštívíme. Zažijete velké dobrodružství s neobyčejnými tvory. Naše cesta začíná před mnoha a mnoha miliony let … Tak
pokud se nebojíš, vydej se s námi plnit zábavné úkoly do této krajiny.
turnus: 20. 7. – 25. 7. 2013
Cena: 2.700,- Kč
15. ŠMOULÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Hlavní vedoucí: Andrea Osohová
Určeno pro děti 6 – 12 let
Ve šmoulí vesnici si malí modří kamarádi žijí svým bezstarostným životem, který jim věčně kazí zlý čaroděj
Gargamel a jeho kocour Azrael. Došlo zde však k tragédii. Zlý čaroděj Gargamel unesl Šmoulinku. Pomůžete malým, ale chytrým šmoulům s jejím hledáním? Tábor je určen menším dětem, nebo dětem, které jedou
na tábor poprvé.
turnus: 25. 7. – 30. 7. 2013
Cena: 2.700,- Kč
16. VIP CAMP
Hlavní vedoucí: Martina Pastorčáková
Určeno pro děti 6 – 16 let
Tábor, na kterém se může každý stát, aspoň na chvíli, HVĚZDOU! Čeká vás galavečer v hollywoodském
stylu, hraní ve filmu, pěvecká soutěž, talentová soutěž, mimo to budeme hrát spoustu her. Přijeďte a zažijte
svůj hvězdný týden!
turnus: 25. 7. – 30. 7. 2013
Cena: 2.700,- Kč
17. JAK VYCVIČIT DRAKA
Hlavní vedoucí: Martina Pastorčáková
Určeno pro děti 6 – 16 let
Dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci.
Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Každý Viking musí prokázat svou sílu a schopnost ubránit svou vesnici před
draky. Ale POZOR, na táboře se může stát cokoliv – třeba i tvá proměna v draka! Nikdy není jasné, proti
čemu nebo komu stojíš.
turnus: 30. 7. – 4. 8. 2013
Cena: 2.700,- Kč
18. TANEČNÍ TÁBOR II.
Hlavní vedoucí: Martina Hozová
Určeno pro děti 6 – 16 let
Tábor plný tanečních technik, které každý teenager musí znát, aby byl IN! Naučíte se základům moderních
streetových tanců. Naučíte se krátké taneční etudy, se kterými můžete okouzlovat kamarády. Pobyt je vhodný
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé tanečníky. Chybět nebude ani celotáborová hra a soutěže o ceny.
turnus: 4. 8. – 10. 8. 2013
Cena: 2.800,- Kč
19. MINITÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI VE VĚKU 1 – 7 LET
Hlavní vedoucí: Martina Pastorčáková
Oblíbený tábor, který je určen především pro naše nejmenší děti a jejich aktivní doprovod. Vítáni jsou rodiče,
maminky, tatínci, babičky, tety, dědečci i strýcové, kteří mají chuť se zapojit do programu a prožít atraktivní
týden s dětmi a pro děti. Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu plnou napínavých zážitků se spoustou
her plných pohybu a dobré nálady. Čeká nás bohatý program a také velké hledání pokladu.
turnus: 25. 8. – 30. 8. 2013
Cena: Dospělí 3.000,- Kč
Děti od 2 do 7 let 1.900,- Kč
Děti do 2 let zdarma, bez nároku na lůžko a stravu
Děti do 2 let cena za stravování 900,- Kč, bez nároku na lůžko

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
ZLÍN
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - KOUZELNÉ PRÁZDNINY
Cena: 1.300,- Kč
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 350,- Kč.
Pro děti ve věku 5-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Zajímavý
program na každý den od 7.00 do 17.00 hod. Budeme hrát různé sportovní i vědomostní hry, chodit na vycházky do okolí, hrát míčové hry, budeme se věnovat zájmové i výtvarné činnosti a půjdeme se také koupat.
O bližším programu budou rodiče včas informováni.
Děti budou přebírány od 7.00 do 8.00 hod. v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Mraveniště (ulice
Osvoboditelů 3778 – Kolektivní dům) a tamtéž budou předávány rodičům v 17.00 hod. Tábor se uskuteční
jen v případě minimálního počtu 8 dětí. V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední svačiny, pitný režim, pedagogický dozor, užívání prostorů a energie, materiál, 1x návštěva koupaliště, 1x pobyt v zábavním parku,
nadstandardní pojištění. V ceně není zahrnuto jízdné MHD.
1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
4. turnus:

8. 7. – 12. 7. 2013
15. 7. – 19. 7. 2013
22. 7. – 26. 7. 2013
29. 7. – 2. 8. 2013

5. turnus:
6. turnus:
7. turnus:
8. turnus:

5. 8. – 9. 8. 2013
12. 8. – 16. 8. 2013
19. 8. – 23. 8. 2013
26. 8. – 30. 8. 2013

OTROKOVICE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - KOUZELNÉ PRÁZDNINY
Cena: 1.200,- Kč
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 300,- Kč.
Pro děti ve věku 5-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Zajímavý
program na každý den od 8.00 do 16.00 hod. Budeme hrát různé sportovní i vědomostní hry, chodit na
vycházky do okolí, hrát míčové hry, budeme se věnovat zájmové i výtvarné činnosti a podobně. O bližším
programu budou rodiče včas informováni.
Děti budou přebírány v 8.00 hod. v Komunitním centru pro rodinu DOMINO –
Otrokovice a tamtéž budou předávány
rodičům v 16.00 hod. Tábor se uskuteční
jen v případě minimálního počtu 8 dětí.
V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední
svačiny, pitný režim, pedagogický dozor
od 8.00 do 16.00 hod., užívání prostorů a energie, materiál, 1x pobyt v zábavním parku, nadstandardní pojištění.
V ceně není zahrnuto jízdné. O děti pečují zkušení pedagogové s praxí.

DOMINO

1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
4. turnus:
5. turnus:
6. turnus:
7. turnus:
8. turnus:

8. 7. – 12. 7. 2013
15. 7. – 19. 7. 2013
22. 7. – 26. 7. 2013
29. 7. – 2. 8. 2013
5. 8. – 9. 8. 2013
12. 8. – 16. 8. 2013
19. 8. – 23. 8. 2013
26. 8. – 30. 8. 2013

CHVALČOV (u BYSTŘICE POD HOSTÝNEM)
MALOVANÉ PRÁZDNINY
Cena: 1.000,- Kč
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 280,- Kč.
Pro děti ve věku 5-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Tvořivý program
na každý den od 7.00 do 16.00 hod. Pro děti jsou připraveny hry, výlety do okolí, sportovní a pohybové
aktivity. O bližším programu budou rodiče včas informováni.
Děti budou přebírány mezi 7.00 hod. – 8.00 hod. v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov a
tamtéž budou předávány rodičům v 16.00 hod. Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 5 dětí.
V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední svačina, pitný režim, pedagogický dozor od 7.00 do 16.00 hod.,
užívání prostorů a energie, materiál, nadstandardní pojištění. O děti pečují zkušení pedagogové.
turnus: 15. – 19. 7. 2013
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Cena: 1.000,- Kč
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 280,- Kč.
Pro děti ve věku 3-10 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Zajímavý program na každý den od 7.00 do 16.00 hod. Týden plný různých her, činností, tvoření, sportovních a pohybových aktivit inspirovaných pohádkou. O bližším programu budou rodiče včas informováni.
Děti budou přebírány mezi 7.00 hod. – 8.00 hod. v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov
a tamtéž budou předávány rodičům v 16.00 hod. Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 5 dětí.
V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední svačina, pitný režim, pedagogický dozor od 7.00 do 16.00 hod.,
užívání prostorů a energie, materiál, nadstandardní pojištění. O děti pečují zkušení pedagogové.
turnus: 22. – 26. 7. 2013
MALOVANÉ PRÁZDNINY
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 280,- Kč.
Pro děti ve věku 5-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Tvořivý program na každý den od
7.00 do 16.00 hod. Pro děti jsou připraveny hry, výlety do okolí,
sportovní a pohybové aktivity. O bližším programu budou rodiče
včas informováni.
Děti budou přebírány mezi 7.00 hod. – 8.00 hod. v Komunitním
centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov a tamtéž budou předávány rodičům v 16.00 hod. Tábor se uskuteční jen v případě
minimálního počtu 5 dětí. V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední
svačina, pitný režim, pedagogický dozor od 7.00 do 16.00 hod.,
užívání prostorů a energie, materiál, nadstandardní pojištění.
O děti pečují zkušení pedagogové.
turnus: 12. – 16. 8. 2013

Cena: 1.000,- Kč

PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Cena: 1.000,- Kč
Možnost přihlášení dítěte na jeden den za cenu 280,- Kč.
Pro děti ve věku 3-10 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Zajímavý program na každý den od 7.00 do 16.00 hod. Týden plný různých her, činností, tvoření, sportovních a pohybových aktivit inspirovaných pohádkou. O bližším programu budou rodiče včas informováni.
Děti budou přebírány mezi 7.00 hod. – 8.00 hod. v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Chvalčov a
tamtéž budou předávány rodičům v 16.00 hod. Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 5 dětí.
V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední svačina, pitný režim, pedagogický dozor od 7.00 do 16.00 hod.,
užívání prostorů a energie, materiál, nadstandardní pojištění. O děti pečují zkušení pedagogové.
turnus: 19. – 23. 8. 2013

SLUšOVICE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – KOUZELNÉ PRÁZDNINY
Cena: 900,- Kč
Možnost přihlášení dětí na jeden den za cenu: 250,- Kč bez výletu nebo 300,- Kč s výletem.
Pro děti ve věku 5-12 let, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin. Zajímavý
program na každý den od 7.30 do 16.30 hod. Budeme hrát různé sportovní i vědomostní hry, chodit na
vycházky do okolí, hrát míčové hry, budeme se věnovat zájmové i výtvarné činnosti a podobně. O bližším
programu budou rodiče včas informováni.
V ceně je zahrnuto: obědy, odpolední svačina, pitný režim, pedagogický dozor od 7.30 do 16.30 hod.,
užívání prostorů a energie, materiál, nadstandardní pojištění, 1x výlet (např. ZOO Lešná, zábavní centrum
Galaxie apod.). O děti pečují zkušení pedagogové s praxí.
1. turnus
2. turnus:
3. turnus:

8. 7. – 12. 7. 2013
15. 7. – 19. 7. 2013
22. 7. – 26. 7. 2013

4. turnus:
5. turnus:

29. 7. – 2. 8. 2013
5. 8. – 9. 8. 2013

Příměstské tábory ve Slušovicích jsou pořádány za podpory Města Slušovice.

PRÁZDNINOVÁ MINIšKOLKA ZLÍN
Každý pracovní den v Komunitním centru pro rodinu DOMINO – Jižní Svahy (Družstevní 4514)
v čase od 7.30 do 17.00 hod.
Péče o děti ve věku od 1 do 5 let.
Program pro děti, pobyt venku, odpočinek. Pitný režim a stravování dětí zajištěno.
Hlídání je možné i krátkodobého charakteru, vše dle domluvy.
Cena:
7.30 – 13.00 hod.
7.30 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

200,- Kč
350,- Kč
150,- Kč

V dopoledním a celodenním provozu je v ceně zahrnuto: dopolední svačina, oběd, pitný režim, pedagogický
dozor, užívání prostorů a energie, nadstandardní pojištění.
V odpoledním provozu je v ceně
zahrnuto: pitný režim, pedagogický
dozor, užívání prostorů a energie, nadstandardní pojištění.

PŘIHLÁšKA
Číslo tábora:………………...…….......... (vyplní pracovník organizace DOMINO)
Název tábora:…………………........……..... Termín:…………….......……...……..
Místo nástupu:……………………...………..……………………………………...…….

Příjmení a jméno dítěte:.........................................................................................................
Adresa bydliště včetně PSČ: .................................................................................................
Rodné číslo: .........................................................................................................................
Kontakty: Tel. domů: ………..…………………...........… Mob. tel: ...............................................
E-mail: ..................................................................................................................................
Dítě je pojištěncem zdravotní pojišťovny: ..........................................................................................
1. Příjmení a jméno matky……..…..………..….….........….. Telefon .....................................................
2. Příjmení a jméno otce.……...…………...…..…...........…. Telefon ....................................................
Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou data uvedené na přihlášce využívány
pouze pro potřeby organizace DOMINO a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Potvrzujeme svým podpisem:
1. Souhlasíme se zpracováním osobních údajů.
2. Souhlasíme se zveřejněním fotografií z tábora na webových stránkách
a propagačních materiálech organizace DOMINO cz, o.s.
3. Jsme obeznámeni se smluvními podmínkami org. DOMINO - středisko DKC.
Podpis jednoho z rodičů: ………………….............………..……
Platby – cena celkem: (nevyplňujte – vyplní pracovník DKC Domino)
Záloha ve výši ………….....……......………. zaplacena dne ……...........…....…………. H, S, P
Platba ve výši ……………….....…......…….. zaplacena dne ………...............…………. H, S, P
DOMINO cz, o.s., Santražiny 4224, areál mateřské školky, 760 01 Zlín, http:\\www.idomino.eu
Telefon: 577 218 708, 577 211 809, e-mail: tabory@idomino.eu
Úřední hodiny: Po, St 8,00 – 16.00 hod., Út, Čt 8.00 - 17.00 hod., Pá 8.00 – 14.00

6. Způsob provedení platby:
bezhotovostně

číslo účtu u Poštovní spořitelny č. 228240406/0300

osobně

platba v hotovosti v kanceláři organizace DOMINO ve Zlíně a nebo v pobočkách ve Zlíně, Otrokovicích, a ve Chvalčově.

poštou

poštovní poukázkou typu „C“ na adresu organizace DOMINO

Při bezhotovostních platbách nezapomeňte uvést variabilní symbol = rodné číslo dítěte.
Na poštovních poukázkách typu „C“ uvádějte variabilní symbol, termín a místo pobytu ve zprávě pro adresáta. Jako odesílatele uvádějte
jméno dítěte, nikoli rodiče!!! Pro ty, co se nemohou osobně dostavit do kanceláře či středisek, je možné vše vyřídit poštou nebo e-mailem.
7. Termíny plateb:
Záloha 800,- Kč musí být zaplacena 10 dnů ode dne rezervace.
Pokud váš rozpočet dovolí, je nejlepší zaplatit rovnou celý pobyt
dítěte. V odůvodněných případech je možné zálohu snížit, nebo
její platbu posunout o 14 dní. Doplatek za dítě musí být zaplacený
do 14. 6. 2013. Termín doplatku si zákazník hlídá sám, žádnou
složenku na doplatek neposíláme. Jestliže poukaz hradí zaměstnavatel v plné výši a rodiče již mají zaplacenou zálohu, bude tato
vrácena rodičům dítěte v plné výši po připsání celé částky na náš
účet. Ve vlastním zájmu se telefonicky či e-mailem informujte, zda
Vaše zaplacená záloha či doplatek k nám do organizace dorazily.
8. Pokyny k odjezdu (Bližší informace k táborům)
Pokyny k odjezdu, adresu na objekt i telefonní číslo obdržíte po
zaplacení doplatku, nejpozději do 20. 6. 2013. Upozorňujeme
rodiče, že veškeré pokyny posíláme na jméno dítěte. Uvedeteli v přihlášce e-mail, zašleme Vám pokyny e-mailem. Veškeré
informace a novinky naleznete na našich webových stránkách:
www.idomino.eu.
Seznam věcí na tábory
Seznam věcí obdržíte spolu s bližšími informacemi do 20. 6. 2013
(pokud je tábor řádně v termínu uhrazený). Chceme, aby děti
opravdu tyto věci měly s sebou nebo rovnocennou náhradu! Uvědomte si, že může pršet a může být též hodně škaredě nebo naopak hodně pěkně. Zdraví má každý jen jedno, a tím, že ušetříte
na váze zavazadla, můžete zároveň dítěti hodně uškodit. V dešti
bez pláštěnky a nepromokavé obuvi nebo na slunci bez čepice by
žádný z nás nechtěl dlouho pobývat.
Seznam věcí – zejména u menších dětí, označte (pokud to jde)
monogramy či značkou dětí. Pokud dítě užívá léky, předejte je popsané zdravotníkovi na srazu před odjezdem na tábor a plně ho
informujte o zdravotním stavu dítěte.
Smluvní podmínky – storno poplatky
1. Zruší-li rodiče pobyt dítěte více než 30 dnů před nástupem,
je stornovací poplatek 15% z celkové ceny.
2. Zruší-li rodiče pobyt dítěte v době kratší než 30 dní před nástupem, je stornovací poplatek ve výši 40% z celkové ceny.
3. Neomluví-li rodiče neúčast dítěte v den odjezdu (stačí telefonicky či e-mailem) je stornovací poplatek 100% z celkové ceny.
4. Stornují-li rodiče pobyt před nástupem dítěte na tábor
ze zdravotních důvodů (nutné potvrzení lékaře), je stornovací
poplatek 25% z celkové ceny.
5. Onemocní-li dítě na táboře, anebo je dítě neadaptibilní, je rodičům vráceno pouze stravné za dny, kdy dítě nebylo přítomné.
6. Onemocní-li dítě před odjezdem a rodiče proto chtějí přesunout dítě na jiný turnus nebo potřebují-li rodiče z jiných důvodů
změnit turnus (je-li volné místo) v době kratší než 30 dní před
nástupem, je manipulační poplatek za změnu turnusu 150,- Kč,
stornovací poplatek se neplatí.
7. V případě náhlých vážných problémů (nemoc, vážné rodinné
problémy) a v případech, které neřeší naše stornovací podmínky, je možno výši stornovacího poplatku řešit individuálně (na
základě osobního jednání).

Proč nebrat mobil na tábor
Komunikace s dětmi prostřednictvím mobilu je v zásadě ideální věc,
ale ne vždy. Účast na táboře je takovou malou zkouškou samostatnosti a myslíme si, že dítě je schopno tábor bez mobilu přežít. Z řady
zkušeností víme, že zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá
vzpomínky, někdy i pláč, ale hlavně touhu po domově. Každé dítě
má právo při problémech zajít za vedoucím, zdravotníkem či hlavním
vedoucím, a pokud je problém opravdu závažnějšího charakteru, vedoucí se spojí s rodiči. Program na táborech s organizací DOMINO
je prakticky nonstop a ve většině případů mobil s sebou mít nemohou
a nesmí (větší hry, koupání, sporty, táboření …), pak, pokud mobil
mají, ho děti nechají v neuzamčené chatce či pokoji. Vedoucí nejsou
povinni uschovávat a hlídat dětem mobily. V chatkách ani v mnoha
pokojích není přímo elektrická zásuvka pro nabíjení zdroje pro telefony. Mobil je drahá věc, zodpovědnost dětí je někdy opravdu minimální a v případě ztráty či zničení nemáme opravdu zájem projednávat
kdo, jak a proč škodu způsobil. Opravdu by bylo „fantastické“, kdyby při motivovaném táboře zazvonil mobil s „nutnou a neodkladnou“
zprávou!!! Pokud Vaše dítě má strávit prázdniny s mobilem, není pak
lepší mu přikoupit kredit místo našeho tábora a nechat ho v klidu
„mobilovat“ doma???!! Cenné věci a šperky, mobily, hodinky, bojové
nože, audio techniku či drahé hry nechejte doma!!!!
Návštěvy na táborech
Návštěvy na táborech nedoporučujeme. Věřte dětem, že těch pár
dnů bez vás vydrží. I když na chvíli pomůžete sobě i jim, o to těžší
bývá loučení, nehledě k ostatním dětem. Z hygienického hlediska je
též nepřípustné pustit kohokoliv do prostor tábora.
Kancelář organizace DOMINO najdete ve Zlíně, v areálu Mateřské školy na ulici Santražiny 4224, (pod prodejnou skla Bohemia,
pod ulicí Kvítková).
Veškeré informace Vám rádi poskytneme
na telefonních číslech:

577 218 708, 577 211 809
739 141 082, 734 602 177

v pracovní době:

Po, St 8.00 – 16.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 17.00 hod.
Pá
8.00 – 14.00 hod.

popřípadě: www.idomino.eu
e-mail: tabory@idomino.eu nebo info@idomino.eu
Pobočky organizace DOMINO najdete:
ve Chvalčově na ulici Školní 472
Pracovní doba:

Po
Út
St
Čt
Pá

9.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
9.00 – 11.30
9.00 – 12.00

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

v Otrokovicích na ulici Hlavní 1160
Pracovní doba:

Po 8.00 – 12.00 / Út 8.00 – 13.00
St 9.00 – 12.00 / Čt 8.00 – 13.00
Pá 8.00 – 12.00

NAbízíme Vám NAše Služby V oblASti prorodiNNýCh Služeb A Využití VolNého čASu dětí A mládeže
Naše činnost je rozšířena do těchto měst a obcí Moravy: Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Chvalčov.
PROVOZUJeMe:
• Komunitní centra pro rodinu DOMINO
– socializace a integrace rodičů na MD či RD, organizovaná
či neorganizovaná činnost, edukační činnost
a přednášková činnost, odborné poradenství
– hlídání dětí (od 1 roku). Na základě domluvy možnost hlídání
dětí po celý den!
– internetové kavárničky pro maminky
• Taneční škola pro děti a mládež ve věku 3 – 26 let.
– kurz moderních tanců pro děti od 6 let
(Disco, Hip Hop, Street Funk, House apod.)
– taneční přípravku - od 3 do 6 let
– taneční skupinu pro dospělé a středoškoláky
• Dětský klub DOMINO
– nízkoprahové zařízení pro děti, vstup zdarma bez uvádění
osobních údajů
– tři odpoledne v týdnu otevřený klub s hernou či počítačovou
učebnou s možností internetového připojení
• Centrum volného času dětí a mládeže
– nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež – pořádání
zájmových kroužků různého zaměření ve všech pobočkách
organizace

• Doprovázení
– středisko řešící dlouhodobou pomoc znevýhodněné skupině
mladých lidí v náhradní péči
• Dobrovolníci
– výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží a funkčními či dysfunkčními rodinami
• Náhradní rodinná péče
– pravidelná setkávání
– pobytová setkání
– psychosociální aktivity
– osvětová činnost
Dále NABíZíMe:
• Pořádání pobytů pro děti z dětských domovů
• Pořádání víkendových pobytů pro pěstouny, soc. slabé rodiny
• Pořádání dětských táborů pro děti a mládež v období prázdnin
• Ozdravné pobyty – školky v přírodě
• Pořádání dětských či regionálních soutěžních tanečních přehlídek
• Vzdělávání táborových pracovníků s akreditací MŠMT ČR
• Vzdělávání pracovníků z jiných neziskových organizací
• Vzdělávání tanečních pedagogů s akreditací MŠMT ČR
• Taneční vystoupení

tábory to u NáS Ale NekoNčí, připrAVujeme pro VáS SpouStu AkCí i mimo prázdNiNy
březen 2013

Velikonoční dílničky

duben 2013

Pálení čarodějnic

červenec,
srpen 2013

Krajská postupová přehlídka dětských skupin
scénického tance

kromě bohaté a kvalitní nabídky táborů
a letních pobytových akcí také nabízíme
miniškoličku pro děti ve věku 1-5 let – Zlín

září 2013

Pohádkové město
Vyrábění papírových draků

Akreditované školení hlavních vedoucích
zotavovacích akcí pro děti a mládež –Zlín
květen 2013

zápis dětí do volnočasových aktivit

Den pro rodinu

říjen 2013

Halloweenská výroba

Taneční festival „O ZLATÝ KLOBOUČEK 2013“

listopad
2013

Halloweenská diskotéka

Den dětí
Bambiriáda
červen 2013

Keramické dílničky

Světluškový rej
Výroba adventních věnců

Zlínské jaro
prosinec
2013

Akreditované školení hlavních vedoucích
zotavovacích akcí pro děti a mládež – Zlín
Více informací průběžně na www.idomino.eu!

setkání táborových vedoucích a instruktorů
oceňování dobrovolných pracovníků
Mikulášská besídka
Vánoční dílničky
Vánoční koledování

Organizace DOMINO cz, o.s. má titul Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011 – 2015 pro oblast
práce s dětmi a mládeží. Dále organizace DOMINO vlastní Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
DOBROVOlNíCI: Pobyt na Ratiboři – Termín: 28. 6. – 30. 6. 2013. Zveme všechny dobrovolné pracovníky, členy, příznivce i zaměstnance organizace DOMINO na dobrodružný víkend v duchu příprav na letní tábory!
POMOC
Naše organizace v letošním roce připravuje cca 49 táborů a letních pobytových akcí. Předpokládáme, že i vy máte zájem co nejlépe prožít
prázdniny či dovolenou, a proto se na vás obracíme s žádostí o pomoc. Existuje řada možností, jak pomoci a pokud byste si vybrali nějakou
z těchto možností, pomohlo by nám to:
• za finanční pomoc nabízíme možnost reklamy na našich akcích, plakátech nebo internetových stránkách
• je možné, že vaše firma či známí mohou nějak materiálně pomoci – papíry, tužky, reklamní předměty jako ceny na tábory, materiál či potraviny
• u řady rodin existují věci, které by mohly být využity – sportovní a turistické věci, hry, hračky, skládačky, knihy, nádobí či nářadí.
Děkujeme za podporu naší činnosti následujícím donátorům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Krajský úřad Zlínského kraje, Statutární město Zlín, Městský úřad Otrokovice, Obecní úřad Chvalčov, NIPOS ARTAMA Praha, Nadace
Partnerství, Fond mikroprojektů, Městský úřad Slušovice.
Pokud byste měli zájem o spolupráci, prosíme, ozvěte se. Děkujeme.

