INFORMACE K LT DOBRÁ VODA
Termín tábora: I. běh 1. 7. - 8. 7. 2017,
II. běh 8. 7. – 15. 7. 2017
Hlavní vedoucí : p. Anna Kubálková
Zdravotník: p. Marcela Peterková
Nástup na tábor : vždy v sobotu od 17,00 do 18,00 hod
Odjezd z tábora: své děti si vyzvedněte vždy v sobotu od 10,00 do 10,30 hod
Dopravu na tábor i z něj si zařizují rodiče. Prosíme, dodržujte stanovené časy.
Kontakt na táborové pracovnice:
p. Kubálková
728 567 969
p. Hamerníková 723 229 622
p. Peterková
776 142 372
NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE
Návštěvy na táboře nedoporučujeme, pokud však chcete dítě navštívit, je pro
návštěvy vyhrazeno POUZE VE ČTVRTEK ODPOLEDNE , A TO OD 19,00 DO
20,00 HOD. V ostatní dny se může stát, že dítě nebude uvolněno z důvodu narušení
táborového programu.
Pokud dětem přivezete doma vyrobené pokrmy, je to nutné ohlásit vedoucí tábora
z důvodů, kdyby došlo následně k zažívacím potížím. Nedoporučujeme dětem vozit
na tábor velká balení šumivých limonád. Je zajištěn celodenní pitný režim, čaj,
ovocné šťávy, džusy, minerálky atd.
UPOZORNĚNÍ
 Pokud Vaše dítě nebude dodržovat táborový řád a pokyny vedoucích, bude
vyloučeno z tábora bez vrácení finančního příspěvku za LT.
 Táborová základna je po celkové rekonstrukci. Za jakékoliv poškození bude
vymáhána finanční náhrada, stejně jako u úmyslného poškození majetku
ostatních dětí.
 Na táboře máme bufet, kde se prodávají cukrovinky za stejné ceny jako
v obchodě.
 Plánujeme na každém běhu jeden celodenní výlet, doporučujeme dát dítěti
menší finanční obnos /100,- Kč/ v podepsané peněžence, která bude uložena
během dne u oddílového vedoucího.
 Důrazně žádáme rodiče, aby provedli důkladnou kontrolu hlavy a vlasů,
aby se zabránilo případnému rozšíření vší po táboře. V rámci zdravotního
filtru bude provedena kontrola, pokud bude mít dítě ve vlasech hnidy nebo
vši nemůže být na tábor vpuštěno !!!!!!
Při nástupu na tábor předáte zdravotnici tábora paní M. Peterkové kopie „Posudku
o zdravotním stavu a způsobilosti dítěte“, „Očkovacího průkazu“ a originál
„Písemného prohlášení zákonných zástupců dítěte“.
Vaše další dotazy rádi zodpovíme v kanceláři DDM nebo telefonicky –
567 224 986.

Co budete potřebovat:
Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba
počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou
obuv.












3 trička s krátkým rukávem, 2 košile nebo mikiny
kraťasy, dlouhé kalhoty, 1 teplý svetr
spodní prádlo, plavky, neplavci vestu nebo plavecký kruh
2 tepláky
holínky (ráno a večer je rosa, tábor je uprostřed lesa), sandály, tenisky, turistická obuv
větrovka, kapesníky, pláštěnka
7 párů ponožek (včetně 2 párů teplých)
2 ručníky, 1 osuška, toaletní potřeby

blok, baterka + náhradní baterie, zápisník, psací potřeby
menší batůžek na výlety, menší umělohmotná láhev na pití
čepice proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém, šátek, plastový hrnek –
podepsaný, utěrka
 spací pytel, deka, polštářek, napínací prostěradlo, pytel na špinavé prádlo
 TÁBORNÍCI NAROZENÍ V ROCE 2005 A STARŠÍ POTŘEBUJÍ KARIMATKU!!!
Budeme hrát vodní hry, koupat se (v případě dobrého počasí) - dejte dětem boty do vody. Pro
účely výroby oděvů k různým hrám dejte dětem černé tričko a jedny černé tepláky nebo kalhoty.
Rada - nedávejte dětem na tábor novou obuv! Z nové obuvi jsou bolestivé puchýře a tyto vyřadí
děti z většiny činností. Za nepříznivého počasí bývá ráno chladno i + 2 C. Proto nepodceňujte vybavení
dítěte i teplým oblečením.

Dětem nedávejte - !!!!!!!!!






MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY, /pokud

si děti tato zařízení přesto přivezou,
budou uloženy u hlavní vedoucí a vydány dětem až na konci tábora/
neúměrné množství peněz, prstýnky, řetízky a jiné cenné předměty
elektronické hry, rádia, drahé nebo nové oblečení a obuv
lovecké nože, nebezpečné hračky
neúměrné množství cukrovinek, potraviny (řízky, salám, ovoce, sýr...), jídelníček na táboře
je pestrý a vyvážený, sladkosti si mohou zakoupit v táborovém bufetu

Nepovinná výbava:






jakýkoliv přenosný hudební nástroj, zpěvníky,
pálka na stolní tenis (jestliže hraje), podepsaná - pouze levnější + míček
barvičky-starší tempery, vodové barvy, pastelky….
věci na přípravu masky na karneval
psací potřeby, dopisní papír, známka

MOBILNÍ TELEFON na táboře:
Pokud se rozhodnete, že mobil dítěti na tábor dáte, tak vás tímto upozorňujeme, že při
ztrátě nebo poškození telefonu, nebude toto vyšetřováno a řešeno.

