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 Institut zážitkové pedagogiky
Klučanka, Dědov 45, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 228 94 853, č.ú. 6068881956/5500, GSM +420 606888195,  johan.cz@seznam.cz, klucanka.cz
Vážení rodiče,
     jsme rádi, že můžeme pro Vaše děti uspořádat kvalitní pobyt se zajímavým programem. Věnujte prosím pozornost následujícímu poučení.
Posíláte děti za přírodou. Cílem je zlepšení jejich zdravotního stavu a získání nových poznatků z oblasti flóry a fauny. Nemalým přínosem budou i základy samostatnosti, které děti odloučením od rodiny získají.
Aby naše práce a pobyt dětí byl bez zbytečných problémů, žádáme Vás o respektování následujících bodů nad rámec školních instrukcí:
·	Nedávejte dětem žádné drahé věci. Za tyto věci neručíme ! Pravděpodobnost ztráty, či poškození je velmi reálná.
·	Nezapomeňte dětem zabalit (teplé) oblečení vhodné do přírody (počítejte se značnou mírou opotřebení). Přezůvky přidejte do batohu, či malého samostatného zavazadla, které bude mít dítě u sebe po příjezdu na objekt.
·	Žádáme Vás o důležité informace k ošetření dětí (alergie na penicilin, zvířata, zdravotní omezení – sauna, sport atd.). Informace písemnou formou poskytněte pouze tehdy, pokud nejsou známy doprovázejícímu pedagogickému doprovodu z Vaší školy, či školky.
·	Můžete dětem zasílat E-maily: johan.cz@seznam.cz .     
·	Onemocní li dítě, či  špatně zvládá stav odloučení, budeme Vás okamžitě informovat telefonicky. Časté telefonování, zvláště pak vyžadování dětí k telefonu, nám velmi narušuje činnost a u malých dětí je nevhodné. Čas kdy se děti zdržují na objektu mimo aktivní činnost, je většinou v době jídla (8,30-12,30-18,30). Nezapomínejte, že v tomto jediné možném časovém úseku, kdy můžete s dětmi hovořit, jim „stydne jídlo na stole“. Spoléháme v této záležitosti na Vaše pochopení.
·	Program je sestaven z odzkoušených aktivit a vše je plně zabezpečeno z hlediska bezpečnosti práce s kolektivy dětí, jejich fyzických možností a morální výchovy. 
·	Pro každý další pobyt je připraven nový program. Program uvedený na propagačních materiálech je orientační a je upravován dle věku dětí, počasí a aktuální nabídky ze strany kooperačních partnerů (sponzorů, provozovatelů výletních středisek aj.).
Předcházející poučení bylo vypracováno na základě obsáhlé praxe z minulých let a je v zájmu Vás i Vašich dětí! Bez jeho respektování  není možné pobyt uskutečnit!

Podepište na zadní straně. pokud nesouhlasíte s případným saunováním dítěte, napište u podpisu: sauna - NE

