A SOCIACE TOM 1007 C HIPPEWA Č ESKÁ L ÍPA

V České Lípě 7. 9. 2018
Vážení rodiče,
rozhodli jste se udělat ze svého synka či dcerky malého tomíka. Ve většině případů tomu již
tak dokonce nějaký ten rok je. Pro jistotu zopakuji výhody, které toto rozhodnutí přináší:
•

tomíci jsou správná parta kamarádů

•

snažíme se děti učit některým sociálním, manuálním a třeba i fyzickým dovednostem
a to většinou hrou či zajímavou aktivitou

•

sdílíme zážitky ze společně trávených akcí, čímž se přátelství mezi dětmi prohlubuje

•

naplňujeme smysluplně volný čas dětí

Rád bych ale druhým dechem upozornil na skutečnost, že my vedoucí jsme dobrovolníci, tedy lidé
pracující ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Zmiňuji to zde proto, že potřebujeme vaši
velkou podporu, aby měla tato práce smysl a nechyběla nám motivace do dalších let. To se může
projevit například tím, že:
•

včas odevzdáváte požadované dokumenty a platíte příspěvky

•

včas přivádíte děti a zase si je vyzvedáváte

•

omlouváte děti v případě neúčasti

•

posíláte nám děti dobře připravené, zabalené a vybavené.

Základní údaje o TOM Chippewa:
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Sídlo:
Vedoucí:
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IČO:
E-mail:
URL:
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Číslo účtu:

Asociace TOM 1007 Chippewa
Slovanka 1350, 470 01 Česká Lípa
Zdeněk Šmída
Pobočný spolek
71193472
zdenek.smida@gmail.com
http://www.tom-chippewa.cz
https://www.facebook.com/TOMChippewa
2400945109 / 2010, FIO

Organizace schůzek a výletů:
Schůzky oddílu budou probíhat vždy v pátek od 1500 do 17 hod v oddílové klubovně
v Žižkově ulici v České Lípě (žlutý dům na křižovatce ulic Jiráskova, Mariánská a Žižkova).
V případě dobrého počasí budeme chodit do parku, počítejte s tím, že se děti umažou.
Vedle schůzek připravujeme pro děti i jednodenní a vícedenní výpravy. Sraz dětí je až
na výjimky vždy 15 min před odjezdem vlaku přímo na hlavním vlakovém nádraží před hlavním
vchodem do nádražní budovy. Návrat je tamtéž. Všechny potřebné informace o schůzkách
a výletech se budou děti dozvídat včas od svých vedoucích přímo na schůzkách. Informace budou
pro děti i rodiče uveřejněny na oddílových webových stránkách a prostřednictvím e-mailů. Stejným
způsobem se děti dozvědí o případném zrušení schůzky nebo změně místa konání akce.
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Požadované a doporučené vybavení dětí:
Základním vybavením dětí na schůzky je sportovní (venkovní oblečení) podle počasí
a zaměření schůzky.
Velmi důležité je také vybavení na výlety a vícedenní výpravy. Využijte prosím narozeniny
či jiný svátek, poproste o pomoc Ježíška nebo dědu Mráze a vybavte děti dobrým a dostatečně
velkým batohem, vhodnou obuví a oblečením, čelovkou, dobrou pláštěnkou, karimatkou
a spacákem.
Přihlášky a zápisné:
Podmínkou pro zapsání do oddílu je vyplnění přihlášky (vyplňovat již nemusí ten, kdo vyplnil
vloni) a zaplacení zápisného pro školní rok 2018/2019. Zápisné činí 650 Kč a je třeba jej uhradit
jednorázově nejpozději do konce září 2018 přímo na oddílový účet (do poznámky uveďte jméno a
příjmení vašeho dítěte). Pokud z jakýchkoliv důvodů během školního roku zanikne členství
některého dítěte, nebude mu žádná část těchto oddílových příspěvků vrácena.
Kontaktní údaje:
Další informace můžete získat z oddílových webových stránek, osobně, telefonicky
či emailem.
Zdeněk Šmída

775 975 713

zdenek.smida@gmail.com

Renata Dvořáková

608 549 981

rennie@centrum.cz

Michal Dvořák

725 593 689

miki.michaj@gmail.com

Jindra Macko

607 690 100

jindryk@seznam.cz

Michal Malina

773 160 322

mufffinslp@gmail.com

Závěrem:
Pokud kdykoliv ucítíte potřebu se na něco zeptat či budete mít pocit, že máte málo informací
o činnosti oddílu a vašeho dítěte v něm, prosím, ozvěte se. Rádi se s Vámi uvidíme osobně na
některé oddílové akci či při jiné příležitosti.
Veškeré aktuální informace se snažíme dávat na oddílové webové stránky a FB, kde najdete
nejen informace o schůzkách a výletech, kontakty na vedoucí, ale i články o zážitcích svých
ratolestí a různé fotogalerie. Budeme moc rádi, když nám v tomto směru pomůžete a po větších
akcích s dětmi zážitky a vyprávění sepíšete a pošlete emailem.
http://www.tom-chippewa.cz
Na této adrese najdete
také
evidenci
docházky.
Rozhodně se na nikoho
nezlobíme, když má docházku
menší než 100%, ale jeli
hodně malá, měli byste
přemýšlet o změně.
Přejeme Vám úspěšný
rok a těšíme se někdy na
viděnou.
Zdeněk, Renča, Miki,
Jindra, Malina

