Informace k letnímu táboru 2014
Letos se opět pojede na naše tradiční tábořiště u obce Červená Řečice na Vysočině.
Peníze:





Cena: 3000,- Kč
Přinést v hotovosti na schůzku nebo na účet č.: 163 122 037 / 0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 129 XX XX XX (prvních 6 číslic rodného čísla dítěte)
Pokud Vám zaměstnavatel na tábor přispívá a potřebujete za tímto účelem nějaké potvrzení či
fakturu, oznamte nám prosím, jaké má mít náležitosti, a my jej promptně vyhotovíme.







Odevzdání Přihlášky na tábor a Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte* do 12. června
Zaplacení tábora do 19. června
Odevzdání Potvrzení o bezinfekčnosti: při odjezdu na tábor
Přípravka na tábor: o víkendu 20.-22. června – přípravné práce na tábořišti
Konání tábora: od soboty 28. června do soboty 12. července

Termíny:

Adresa na tábor: Letní tábor "Koníci", Červená Řečice, 394 46
Seznam doporučených věcí na tábor:



















kostým (pro mladší kostým mimoně,
pro starší kostým mafiána/ky)
karimatka
teplý spacák
kapsář
pytel na špinavé prádlo
šňůra a kolíčky na prádlo
igelit pod věci
kapesní svítilna
malý batoh na výlety
lahev na vodu
nádoba na jídlo (ešus, kovová či
plastová miska)
hrnek na pití
lžíce (raději 2)
škrabka na brambory
nůž (prosím ne žádné „Rambonože“ a jiné hrůzy)
sekyra
jedno slušnější oblečení do města
(opatřit nejlépe vzduchotěsným
obalem)

















jedny či více kalhoty nebo
tepláky na běžné nošení
dvoje kraťasy
dostatečné množství
spodního prádla, ponožek
a triček
dvě mikiny či svetry
jedna bunda
kroj nebo zelenou košili,
kdo má
spací oblečení – pyžamo
pokrývka hlavy
sluneční brýle
tenisky
pevné boty
holínky
pláštěnka
plavky (raději dvoje)
horší plavci kruh či
rukávky












ručník (raději dva – malý na mytí a
velký na koupání)
toaletní potřeby (kartáček, pasta,
mýdlo, opalovací krém, šitíčko)
šátek
čtyři hadrové koule
uzlovačka
zápisník
tužka, pastelky nebo fixy
dopisy, známky nebo koresponďáky
a adresy domů, k babičkám atd.
kartičky zdravotní pojišťovny –
vyberu na srazu
v případě užívání nějakých léků také
tyto, opatřené štítkem s čitelně
napsaným jménem dítěte a
dávkováním (zmíněné také na
přihlášce)– vyberu také na srazu

Veškeré věci se pokuste viditelně označit tak, aby bylo jasné, komu patří. Dobře zvažte přibalení některých
drahých a přitom ne zcela potřebných věcí (přehrávače, mobily, foťáky), neboť je reálné riziko jejich
poškození. U oblečení počítejte se zašpiněním a se silným uzeným aroma, jež je způsobeno pobytem v teepee (stan s ohništěm uvnitř).
*) Posudek od lékaře je platný 12 měsíců od data jeho vydání, máte-li jej již vyhotovený ze školy v přírodě
apod., lze jej opět použít, po táboře Vám ho opět vrátíme.

