Vojenský tábor East Point 2017
2. turnus: 22. - 30. júl
Váţení rodičia,
venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám. Ich rešpektovanie umoţní Vášmu dieťaťu plnohodnotné vychutnanie
si atmosféry vojenského letného tábora East Point a Vám pokojný spánok, ţe je Vaše dieťa v poriadku a v pohode.

Činnosti predchádzajúce vycestovaniu Vášho dieťaťa do tábora
Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť najmä na vybavenie Vášho dieťaťa do tábora. Odporúčame postupné odškrtávanie
poloţiek podľa Zoznamu vecí, ktorý si stiahnite a vytlačte. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Poloţiek je v ňom dosť.
Väčšina z nich sú beţné veci, ktoré zaiste máte doma. Súčasťou zoznamu je aj povinná dokumentácia – Vyhlásenie
rodiča a fotokópia alebo originál preukazu poistenca, prípadne európska karta poistenca. Nezabudnite, prosím ani na
beţne uţívané lieky a zdravotné pomôcky.
Deťom s diétami môţete pribaliť ich obľúbené poţivatiny, na ktoré sú zvyknuté. Budú ich mať uskladnené v chladničke v
osobnom boxe poskytnutom od nás. Kaţdý dietár od nás dostane osobnú kartičku s uvedením diéty, ktorou sa bude
preukazovať pri odbere stravy.
Nebaľte, prosím, Vášmu dieťaťu do tábora mnoţstvá sladkostí, pochutín a potravín. Všetko nad primerané mnoţstvo (max.
jedna sladkosť denne) Vám bude pri kontrole vecí vrátené. Strava je v tábore bohatá, pestrá a dvakrát za pobyt bude deťom
dostupný bufet – „ARMA“.
Ţiadna „špeciálna“ príprava do tábora nie je potrebná. Kto si chce pred nástupom zlepšiť kondíciu alebo silu nejakým
cvičením, zle neurobí... ☺

Opis cesty pre prichádzajúcich / odchádzajúcich individuálnou dopravou - autami v sobotu 22. júla:
Tábor sa nachádza na severnom okraji Slovenského raja v katastri obce Hrabušice. Cesta k nemu je vyznačená na
našej webovej stránke v sekcii „Kontakt, mapa“ http://www.eastpoint.homecare.sk/kontakt-mapa/. Popri jednoduchej
ilustračnej mapke tam nájdete link na Google-mapy, kde si vďaka spoločnosti Google máte moţnosť naplánovať a prezrieť
cestu do tábora na detailnej satelitnej mape. Pre majiteľov GPS navigátorov uvádzame súradnice tábora: N48°57´41"
E20°23´55" alebo N48.96139 E20.39861. Nepodceňujte, prosím, prípravu na cestu. Pri prijímaní dokumentácie nemáme
čas venovať sa aj Vášmu navigovaniu po telefóne.
Prichádzajúci od D1 - E50 - 18: mimo dopravných smerových tabúľ smer „Hrabušice“ si všímajte aj hnedé značky
s textom: Slovenský raj - Podlesok“. Za Hrabušicami sa chvíľu drţte smeru na „Stratenú“. Po asi 500 m zabočte doľava na
Podlesok popod vysokú drevenú uvítaciu bránu. Zriadencom na záchytnom parkovisku sa prezentujte ako „vezieme dieťa
do tábora East Point na Košariskách“. Budú o Vašom príjazde informovaní a umoţnia Vám vstup do rekreačnej zóny.
Pokračujte v jazde priamo cez dva malé mostíky. Nezabáčajte doprava k Autokempingu Podlesok! Všímajte si smeroviek
s nápisom „TURISTICKÝ RAJ“. Pred kioskom s občerstvením v tvare dreveného suda zabočte doľava smerom k
„Prielomu Hornádu“. Po pravej ruke miniete opustené zariadenia „Koliba“ a ţivý "Ranč Podlesok". Pokračujete v priamom
smere po úzkej asfaltovej ceste ešte asi 400 m aţ do Vojenskej základne East Point, dočasne zriadenej v rekreačnom
stredisku TURISTICKÝ RAJ. Pri parkovaní Vás uţ budú usmerňovať naši inštruktori a navigačné tabuľky. Prosíme Vás
o rešpektovanie ich pokynov. Nebudú pre veľký počet prichádzajúcich vozidiel samoúčelné.
Cesta je v poslednom úseku úzka. Pri príjazde a odjazde autobusu / mikrobusu s deťmi cestujúcimi vlakom bude na chvíľu
jazda motorových vozidiel v protismere našimi inštruktormi zastavená.
Po vstupe do zóny národného parku Vás prosíme o ohľaduplnú, pomalú jazdu a rešpektovanie pohybu chodcov
a cyklistov. Ďakujeme.

Informácie pre prichádzajúcich vlakom 22. júla:
zo smeru BA - rýchlikom R 603 PSS LIŠIAK s odjazdom z BA o 7:55 h. a s príjazdom do Spiš. N. Vsi o 12:55 h.
zo smeru KE - rýchlikom R 608 Spišan s odjazdom z KE 12:08 h. a s príjazdom do Spišskej N. Vsi o 13:03 h.
Aby bolo zabezpečené spoločné cestovanie detí, odporúčame (nepovinnú) kúpu miesteniek do nefajčiarskeho vozňa 2.
triedy č. 5. Ţiadajte si postupne najniţšie čísla miesteniek 31-36, 41-46, 51-56, ... Spoločné cestovanie mladších detí so
staršími bude týmto zabezpečené. Organizátor tábora preberá zodpovednosť za Vaše deti aţ ich vystúpením z vlaku na
stanici Spišská Nová Ves. Keby pri príjazde do cieľovej stanice vlak meškal, nemajte obavy, počkáme na neho. Ak Vaše
dieťa bude mať pri sebe mobilný telefón, ktorého číslo ste uviedli v prihláške, budeme s ním v prípade potreby v spojení.
Na peróne bude čakať na vystupujúcich z vlaku náš inštruktor. Bude neprehliadnuteľný - oblečený v maskáčoch
s čiernym baretom s logom East Point. Vystupujúce deti narýchlo spočíta a odkontroluje so zoznamom, ktorý bude mať
u seba. Odprevadí ich do čakajúceho autobusu pred stanicou.
Návrh organizátorov: účastníci - „zosieťujte sa“ (dobrovoľne ☺) na táborovom Brífingu alebo Facebooku, aby ste podľa
moţností starší dozreli na mladších, skoordinovali si nákup cestovných lístkov a podobne. Ďakujeme.

Informácie pre odchádzajúcich vlakom 30. júla:
na smer BA - rýchlikom R 610 www.iZlato.sk s odjazdom zo SNV o 15:05 h. a príjazdom do BA o 20:05 h.
na smer KE - rýchlikom R 605 Dargov s odjazdom zo SNV o 14:57 h. a príjazdom do KE o 15:52 h.

Do batoţiny svojho dieťaťa pribaľte spiatočný lístok na vlak alebo peniaze na jeho zakúpenie, najvhodnejšie v uzavretej
obálke s menom dieťaťa, ktorá bude počas pobytu v úschove u organizátorov. Pre spoločné cestovanie detí opäť
odporúčame nákup miesteniek do vozňa č. 5, sedadlá 31-36, 41-46,....
Vaše dieťa bude aţ po perón na ţel. stanici Spišská Nová Ves doprevádzať náš inštruktor. Dozrie na kúpu cestovného lístka
a na bezpečný nástup Vášho dieťaťa na príslušný vlak. Dojazd do cieľovej stanice je plne na Vašu - rodičovskú
zodpovednosť.

Program dňa nástupu v sobotu 22. júla:
14:00 h. až 14:20 h. - príchod a parkovanie vozidiel (prosíme o rešpektovanie usmernení inštruktorov)
14:00 h. až 14:55 h. - na veľkej trávnatej ploche za prítomnosti účastníkov aj rodičov - priebeţne po skupinách, tak ako
budete prichádzať - kontrola úplnosti vecí účastníkov, tzv. „asentírka“ s priebeţným ubytovávaním účastníkov
14:00 h. až 14:55 h. - v budove Štábu tábora - jedálni (len pre rodičov) - preberanie dokumentov (fotokópia preukazu
poistenca alebo jeho originál + Vyhlásenie rodiča), vypnutého mobilu s vypnutým budíkom / alarmom, vreckového 6,- €
(v minciach 2 x 3,- €), cestovného alebo zakúpeného cestovného lístka na vlak späť, liekov a pokynov k ich uţívaniu
(prekonzultujete s prítomnou zdravotníčkou).
Prosíme Vás o dochvíľnosť. Pri meškaní rešpektujte aktuálny program a aţ po úvodnej inštruktáţi s rodičmi sa hláste
u organizátorov na Štábe k odovzdaniu vecí a dokumentácie.
15:00 h. - úvodná inštruktáž pre rodičov spojená s predstavením personálu, táborového programu a diskusiou
do 15:30 h. - rozlúčka s deťmi a odchod rodičov z priestorov základne East Point
15:35 h. - (uţ bez rodičov) poučenie účastníkov o bezpečnosti, táborovom poriadku, vstupné testovanie účastníkov,
zoznamovací brífing, ... ďalší program
Poznámka: obed nie je deťom k dispozícii, začíname olovrantom a večerou. Pitný servis bude trvale zabezpečený.

Program dňa ukončenia v nedeľu 30. júla - pre rodičov:
12:00 h. až 12:20 h. príchod rodičov (rovnaká cesta aj postup ako v sobotu 22. júla), parkovanie vozidiel, vyzdvihnutie
mobilných telefónov a preukazov poistencov v budove štábu. Účastníci sa v tom čase balia, obedujú a pripravujú na
záverečný ceremoniál – nekontaktujte ich, prosím. Neodporúčame Vám ani skorší príchod. Nebudeme sa Vám môcť
venovať.
12:35 h. - slávnostný ceremoniál s predvedením ukáţok z výcviku detí svojim rodičom, vyhodnotenie tábora,
odovzdávanie diplomov a špeciálnych osvedčení, slávnostné pasovanie vyšších dôstojníkov a generálov East Pointu,
vyhodnotenie a ocenenie najlepšieho druţstva a odovzdanie ceny East Point fair-play, oficiálna rozlúčka a rozchod
účastníkov, po druţstvách: prezlečenie sa a opustenie ubytovania, rozlúčka s inštruktorom, individuálny pohovor rodičov s
členmi štábu, individuálny odchod
Poznámky: účastníci tábora končia obedom, ktorý majú pred slávnostným ceremoniálom,
- pitný servis pre účastníkov je po celý čas zabezpečený,
- skontrolujte dôkladne úplnosť vecí Vašich detí ešte pred opustením základne – nebudeme Vám ich vracať
v balíčkoch. Osobné vyzdvihnutie po doladení miesta a času stretnutia samozrejme umoţníme.

Ďalšie dôležité informácie:
Mobilné telefóny budú účastníkom odobrané a po celý čas tábora uschované u organizátorov tábora. Počas tábora nebude
umožnený žiadny hovor s účastníkom s výnimkou popísanou nižšie. Ak by došlo k zmene zmluvne dohodnutého spôsobu
prepravy, napr. pre Vaše ochorenie alebo z iných rodinných/osobných dôvodov, nezabudnite, prosím, o týchto zmenách
telefonicky informovať organizátorov tábora, ktorí zabezpečia informovanosť Vášho dieťaťa.
Telefonický kontakt účastníka s Vami, z osobného podnetu dieťaťa, mu bude umoţnený len na základe opodstatneného,
závaţného dôvodu, napr. pre zhoršujúci sa zdravotný stav, opodstatnené sťaţovanie sa a pod. buď z nášho alebo jeho
vlastného uschovaného mobilného telefónu. O závažnosti a opodstatnenosti informačného obsahu rozhodujeme my –
organizátori.
Vy – rodičia nám môţete počas tábora kedykoľvek zavolať alebo napísať e-mailovú správu. Prosíme Vás však, aby ste nám
nevolali a nepísali samoúčelne. O Vaše dieťa je postarané a pokiaľ Vám sami nevoláme, je to pre Vás „signál“, ţe je všetko
v poriadku. Vami iniciovaný osobný telefonický kontakt s dieťaťom Vám umožníme len po vzájomnej dohode podľa
opodstatnenosti a závažnosti obsahu.
Naše telefónne čísla nájdete niţšie. V prípade akejkoľvek organizačnej zmeny z Vašej strany alebo pri potrebe
dovysvetlenia dôleţitých skutočností, na ktoré ste zabudli, nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vaše deti a pre Vás.
Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na Váš príchod.
S pozdravom
Emil Malecký, organizátor tábora
HOMECARE s. r. o., cestovná kancelária
Námestie slobody 52, 083 01 S a b i n o v
mobilný tel.: Emil: 0917 / 334 957 Jana: 0915 / 933 500
(trvale prítomní zástupcovia CK v tábore)
e-mail: eastpoint@homecare.sk
ďalšie informácie: http://www.eastpoint.homecare.sk

Poštová adresa tábora k prípadnému zasielaniu
zabudnutých vecí a dokumentov deťom - obyčajnou
zásielkou 1. alebo 2. triedy - nie doporučene:
Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ
Tábor East Point
Podlesok - Košariská
053 15 Hrabušice

