DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE
Místo konání - adresa:
Na Oblátku, Pod Strážištěm, Mladotice, 331 41 Kralovice
Telefonní kontakt na tábor: +420 724 241 811 – Mgr. Lenka Čengeryová (hl. vedoucí tábora)
• upozorňujeme na velmi špatný signál
Příjezd a odjezd:
- příjezd na tábor: 25. 7. 2020 ve 14.30 – 15.30 hodin
- odjezd z tábora: 7. 8. 2020 ve 14.00 – 15.00 hodin
Při nástupu na tábor odevzdejte v kanceláři:
- Prohlášení zákonných zástupců (2. část přihlášky)
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, táboře …
- GDPR a Táborový řád – vše podepsané
- osobní léky (jsou-li předepsány lékařem - podepsané)
Potřebné doklady a Smluvní podmínky jsou ke stažení v nabídce: Ke stažení
Bez těchto dokladů nemůže být dítě na tábor přijato!
Pojištění dítěte na táboře:
Děti jsou pořadatelem tábora pojištěny pouze pro případ trvalých následků úrazu, případně úmrtí.
Pojištění se širším pojistným krytím si zákonní zástupci mohou sjednat individuálně.
Doporučené vybavení pro pobyt v přírodě:
(množství dle vlastního uvážení)
- trička, tepláky, kraťasy, mikina, lehká bunda, ponožky, spodní prádlo, kapesníky
- plavky, letní plátěná čepice, sluneční brýle, krém na opalování, repelent
- krabička s mýdlem nebo sprchový gel, zubní pasta a kartáček, ručníky, toaletní papír, hřeben
- hrnek z PVC nebo plecháček, jídelní miska - ešus, lžíce, lžička, kapesní nožík, láhev na pití,
utěrka, škrabka na brambory
- svítilna nebo čelovka + náhradní baterie, spací pytel, polštářek, deka, prostěradlo
- pláštěnka, sáček na špinavé prádlo, malý batůžek
- tenisky (2 x), sandály, boty do vody, gumové holínky
- doporučujeme dětem nadepsat obálky s adresou, kam mají být odeslány z tábora
- přiměřené kapesné - podle našich zkušeností cca. 500,- Kč/dítě
Veškeré věci dětem označte - hlavně malé děti si své věci nepoznají => doporučujeme věci
podepsat centrofixem nebo jakkoliv označit (hlavně ešusy, příbory, kartáčky a pod...)
Prosíme, abyste dětem přibalili jedno bílé tričko - součást celotáborové hry.
Jako každý rok jsme pro děti, které se zúčastní našeho tábora, připravili tričko s potiskem s
tématem tábora Pohoda 2020. Velikost trička pro vaše dítě můžete zvolit přímo v elektronické
přihlášce .
Součástí táborového balíčku je oddílová fotografie (zdarma). Fotografii vedoucích si mohou děti
koupit za 10,- Kč.
V oblasti tábora je špatný signál, proto nedoporučujeme dávat sebou dětem mobilní telefon.
Rovněž nedoporučujeme návštěvy rodičů na táboře.
za kolektiv tábora Pohoda 2020 Mgr. Lenka Čengeryová (hlavní vedoucí tábora)

