Informace k odjezdu na Letní dětský tábor Ondřejnica
ODJEZD:
Neděle 26. 7. 2020
Sraz: 16:00 hod., parkoviště Na Pile Ostravice
Odchod dětí do tábořiště 16:45 hod.
PŘÍJEZD:
Sobota 8. 8. 2020
Příchod dětí na parkoviště v Ostravici 14:00
K ODJEZDU S SEBOU PŘINESTE:
1) Vaše ratolesti
2) Zavazadla
3) Pláštěnku
Zdravotníkovi při odjezdu předáte:
1) Kartičku pojištěnce (stačí její oboustranná kopie)
2) Potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší jednoho dne, vyplní oba rodiče)
3) Podepsané prostěradlo v igelitové tašce (oddělené od ostatních zavazadel)
4) Léky (v případě, že dítě užívá pravidelně)

Informace pro rodiče – seznam věcí
VĚCI NUTNÉ (nejlépe vše podepsáno nesmazatelným značkovačem):
•
•
•
•
•
•
•

souprava ešusů (minimálně 2ks – na polévku a hlavní chod, podepsané) + příbor (celý,
podepsaný) – v prodyšném pytlíku
hrnek – plechový či plastový (podepsaný)
nádoba na pití – čutora, PET láhev apod., ve které si dítě může nést nápoj na odpolední
program (je vhodné rovněž podepsat)
karimatka + kvalitní spací pytel
svítilna (doporučujeme čelovku)
pokrývka hlavy
repelent

VĚCI POTŘEBNÉ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dostatečné množství spodního prádla (a rovněž poučení o nutnosti pravidelné výměny ☺)
teplé ponožky
pyžamo
plavky
ručníky – min. 2ks
hygienické potřeby
2x role toaletního papíru
tenisky, turistická obuv, gumáky, sandále
boty na tanec (nemusí se jednat o piškoty, ale o čisté tenisky, které nebudou používány
v lese)
oblečení vhodné k tanci
trička, mikiny, bunda (nedoporučujeme nové věci)
kraťasy, tepláky, dlouhé kalhoty (nedoporučujeme nové věci a džíny)
šátek
nepromokavá bunda či odolná pláštěnka
batoh na výlet
sluneční brýle
polštářek
prostěradlo (podepsané, které při odjezdu předáte zdravotníkovi)
léky a potřebné medikamenty (při odjezdu předáte zdravotníkovi)
psací potřeby, papíry
píšťalka
kapesné (postačí 300,- Kč)
opalovací krém
3x hadrák

DOPORUČENÉ VĚCI:
•
•
•

hudební nástroj (budeme hrát i u ohně, je vhodné zvážit použitelnost nástroje vzhledem
k jeho ceně)
staré noviny (na sušení mokrých bot)
pohledy, dopisní potřeby s předepsanými adresami

PROSÍME VÁS, NEDÁVEJTE NA TÁBOR SVÉMU DÍTĚTI TYTO VĚCI:
•
•
•

Notebook a podobnou audio-video techniku
Potraviny podléhající zkáze (např. řízky, salámy, sýry, ovoce…)
Mobilní telefony – narušují táborový program a odpolední klid dětí. V případě problémů
Vašeho dítěte Vás bude kontaktovat naše hlavní vedoucí

NÁVŠTĚVNÍ DEN
Návštěvní den letos bohužel poprvé neproběhne z důvodů zachování bezpečného průběhu
celého tábora a zdraví všech účastníků.
Pokud chcete svému dítku cokoli na tábor poslat, můžete využít naší speciální převozní služby.
V neděli 2. 8. bude čekat náš kurýr v 15 hodin u Tesca v Hrabové, aby nabral balíčky či
krabičky pro děti s věcmi, které by od vás za normálních okolností dostaly na návštěvě. Vše je
potřeba podepsat celým jménem dítěte.

DODATEČNÉ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo poslat dítě domů na náklady rodiče, pokud dítě hrubě poruší
táborový řád.

Adresa tábora pro zasílání dopisů:
Srub KČT Baník Ostrava OKD
Ostravice 958
739 14

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na hlavní vedoucí tábora:
Barbora Vaňková
Tel.: 737 286 859
Email: vankova.barus@seznam.cz
Web: http://tabor.ondrejnica.cz

