INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU 2016
termín:
místo:
sraz:

návrat:
cena:
na srazu
odevzdat:

na cestu:

sladkosti,
slanosti a
dobrůtky:

neděle 17.7. – sobota 6.8.2016
louka u Oltyňského potoka u obce Křída
neděle 17.7. 2016 v 11:15 u bývalého Misijního střediska v
Grussově ulici
(odjezd z Hlavního nádraží v 13:34)
sobota 6.8.2016 kolem 16:00 k bývalému Misijnímu středisku
(Zpátky pojedeme pronajatým autobusem)
2.500 Kč
v obálce:
1. Vyplněný zdravotnický dotazník + bezinfekčnost (tu
stačí i na srazu)
2. Očkovací průkaz + karta zdravotní pojišťovny (stačí
kopie)
3. Adresa a telefon osoby, která zajistí případný nutný
odvoz dítěte z tábora
4. Osobní léky dítěte
kufr – poveze se zvlášť
batůžek s pláštěnkou, s plavkami, se svačinou a pitím. Protože do
tábora dorazíme až později odpoledne, měl by se do batůžku
vejít i lehčí dlouhý rukáv.
Všechny dovezené dobroty a sladkosti poputují po příjezdu na
tábor do společného pytle a objeví se v průběhu tábora při
"pešcích". Jde o starou tradici, na požádání vysvětlí některý z
vedoucích.

! Žádáme rodiče o dodržení zákazu návštěv na táboře !

!

Závazná přihláška na letní tábor 17.7. - 6.8.2016

!

Jméno dítěte:
_______________________________________________________________
Operativní kontakt na rodiče: ________________________________________
(pro případ mimořádné události)

Podpis rodiče:________________________

KONTAKTY A INFORMACE

Adresa na tábor:
.......................
letní tábor oddílu Sportík
pošta Stádlec
391 62

Placení tábora:
Účastnický poplatek 2500,- Kč je potřeba zaplatit nejpozději do
konce června. Je možné zaplatit složenkou nebo převodem na
účet číslo 1926077399 / 0800. Jako variabilní symbol použijte rodné
číslo dítěte. Platby v hotovosti přijímá Prófa.
Vedoucí tábora:
Jakub Liška (Jóžin)
mob.: 773 287 471, mail: jakliska@gmail.com
Jan Kirschner (Prófa)
mob.: 728 751 313, mail: honkir@seznam.cz
Hlavní veoducí oddílu:
Martin Kirschner (Smíšek)
mob.: 724 530 266 mail: kirschner.m@seznam.cz
Hospodář:
Pavel Národa (Pajk)
mob.: 605 429 289, mail: pavel@naroda.cz
Zdravotník:
Terka Čtvrtečková, mob.: 728 070 361

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR

Zabalit raději do kufru – lépe se v něm udržuje pořádek. Kufr se musí vejít pod
postel, proto by neměl být vyšší než přibližně 40cm. Je velmi vhodné, aby děti
měly všechny věci označené – odpadají tak dohady čí je co, sbírka "ničích" oděvů
nám pořád roste.
Co s sebou:
o teplý spacák a deku
o nafukovací matrace nebo
karimatka (ta ale na prkenné posteli
celkem tlačí)
o je vhodná deka
o baťůžek na výlety (měl by se do něj
vejít i spacák a karimatka pří
vícedenním putování mimo tábor)
o holinky
o vyšší pevné boty („pohorky“)
o tenisky
o sandály
o slušnější turistické oblečení na cestu
o oblečení do přírody (jednoduché,
spíše tmavší, kombinovatelné, ne
mnoho - bunda, teplý svetr, tepláky,
dostatek ponožek -tenkých i
tlustých- spodní prádlo, ...)
o bavlněný šátek
o pláštěnka - velká, často nám prší
o plavky
o oblečení na spaní
o Potřeby na mytí a osobní hygienu
(nejlépe na zavěšení )
o Ručník, osuška
o Krém na opalování - vyšší ochranný
faktor
o Sluneční brýle s UVF
o Toaletní papír (stačí jeden, nebude
nouze)
o Baterka s náhradní baterií
o Píšťalka

o Ostrý nůž (Dýka v pouzdře, nebo
zavírací)
o Sekyrka přiměřené velikosti
o Ešus nebo miska, hrneček (oboje
označené)
o Příbor(také označený), láhev na pití
o Utěrka + starší utěrka do kuchyně
o Klubko tenkého provázku
o Dopisní papíry, známky
o Hudební nástroj (nepovinné)
o KPZ, šití, psací a kreslicí potřeby
o Zápisník, blok
o Šňůra, kolíčky na prádlo
o Kniha, drobná hra (Šachy, pexeso,
karty, ...), plyšák, ...
o Přiměřené kapesné
o doporučujeme závěsné "Kapsy" do
stanu na drobnosti (jedny do stanu
stačí)
o Táborový oděv:
Košili a kdo má, tak kovbojský
klobouk
Nedoporučujeme:
o drahé hodinky, šperky, atd.
ZAKÁZÁNO:
o Digitální hry, MP3 a jiné přehrávače
o mobilní telefony (v případě potřeby
mají vedoucí)
elektronika ve vlhkém prostředí
velmi trpí, navíc neručíme za jejich
ztrátu !!

SCHŮZKA RODIČŮ
Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku rodičů která se se koná ve čtvrtek
9.6.2015 od 19:00 (po schůzce dětí) v klubovně v poliklinice (vchod vedle
dětského oddělení).

Na programu bude:
•

informace o činnosti oddílu

•

účast na táboře, vybavení na tábor

•

promítání fotek z akcí

Je žádoucí účast rodičů dětí, které s námi ještě na táboře nebyly.

Jan (Prófa) Kirschner

