
DRAHÉ DĚTI, TĚŠÍME SE NA VÁS,  S SEBOU SI NA TÁBOR VEZMĚTE

Nerozbitný kelímek na pití, lahev na pitnou vodu na výlety, baterku s nabíječkou (nejlépe i čelovku).

Na batiku světlé tričko (nejlépe bílé), látkový šátek na hry,  látkový kapesník na hry, elastické obinadlo, krém na ruce.

Dostatečný počet věcí vzhledem k předpokládaným meteorologickým podmínkám, vašemu věku a osobnosti. Vyberte raději starší 

věci, které snesou nějaké to roztržení a ušpinění, ale nepřehánějte to, jedeme jen na týden. Doporučujeme, aby jste si věci balily 

samy, podepsaly je nebo označily. Zabalte je do podepsaného kufru, velkého batohu nebo sportovní tašky.

Určitě budete potřebovat minimálně:

Hygienické potřeby: mýdlo, šampon, dívky kondicionér (nejlépe shower gel, 2v1, 3v1), hřeben, sponky, gumičky.

Kartáček a pasta na zuby (případně parfém, dámské hygienické potřeby), roušky na obličej 2x, pytlík na roušky.

MŮŽETE SI VZÍT - ALE NEMUSÍTE :-) (tábor je vybaven):

Sváteční tričko 1x, dlouhé kalhoty 1x,  - (na výlet, společenský program a cestu k nám i domu).

Tričko s krátkým rukávem 3x , tričko nebo košile s dlouhým rukávem 2x.

Mikinu (svetr)  2x , teplákovou (šusťákovou) bundu 1x, bundu odolnou větru a dešti, (nebo teplejší bundu a pláštěnku) 1x.

Tepláky 2x, kraťasy 3x, čepice (na denní nošení jako ochrana proti úžehu) 2x, sluneční brýle 1x.

Botasky nebo turistické boty na ven 1x pár,  sportovní tenisky 1x pár,  sandály 1x pár,  pantofle a holínky 1x pár.

Spodní prádlo a ponožky na každý den 8x,  (textilní pytel nebo cíchu s kalounem, na špinavé prádlo (ne igelit).

Malý batoh, peněženku s malým finančním obnosem pro nákupy do 600,- Kč.Více opravdu ne.

Malý ručník 1x, osušku na pláž 1x, pyžamo 1x (i mazlík je povolený), na případnou rýmu papírové kapesníky.

Plavky, opalovací krém, jelení lůj, repelent na komáry, klíšťata, vosy, neoplachovou dezinfekci (gel,sprei).

ŠPERKY, CENNOSTI A VĚTŠÍ FINANČNÍ OBNOSY, DRAHÉ OSOBNÍ VĚCI A DRAHÉ (NOVÉ) ZNAČKOVÉ 

OBLEČENÍ NA TÁBOR NEPATŘÍ A POŘADATEL ZA NĚ NERUČÍ.

NÁVŠTĚVA RODIČŮ V TÁBOŘIŠTI NENÍ MOŽNÁ vzhledem k hygienickým opatřením. Ale můžete jim zavolat. 

TELEFONY A TABLETY NECHTE DOMA!!! nebude na ně čas, (volat domu lze z telefonu Hlavního vedoucího, na kterém 

mohou i rodiče získat informace o dětech. Při onemocnění, zranění nebo jiné mimořádné události jsou rodiče ihned vyrozuměni.  

Přivezení jiných, než uvedených věcí,  předem konzultujte s hlavním vedoucím !!!

ŘÍZKY ČOKOLÁDY ANI JINÉ POTRAVINY PODLÉHAJÍCÍ ZKÁZE SI NEVOZTE !!!  dle hygienických předpisů a řádu 

tábora je zakázáno přechovávání potravin na pokojích, kde by podléhalo zkáze. Budou zlikvidovány.   Stravování je zajištěno 5 jídly 

denně, lze si přidat, pitný režim je zajištěn celodenně, možný nákup v kantýně, nikdo z vás hlady trpět nebude. Balíčky si nenechte 

posílat!

Na osobní volno knihu, omalovánky, společenskou hru, penálek s pastelkami a tužkou, dopisní papír, pohled, zápisník. 

Na maškarní masku. Na talent show nebo k táboráku svůj hudební nástroj či umělecké pomůcky.

Lze si vzít tematická trička s nápisem jednotek IZS nebo v jejich barvách, vojenské zelené nebo maskáčové, policejní černé nebo 

žluté,  hasičské modré,  zdravotnické oranžové a záchranářské bílé nebo červené např. od červeného kříže, vodní, horské, báňské, 

skalní či speleologické záchranné služby. Lze si přivést i airsoftové dlouhé či krátké zbraně, nerfky, nebo plastové makety. Děti 

mohou mít vlastní lékárničku či záchranářskou pomůcku. Nikomu však nelze zaručit začlenění do jím vybrané složky, to si děti zvolí 

a rozhodne se až první den dle zájmu, věku, znalostí dítěte a počtu zájemců o dané skupiny.                   Lze si dovést vlastní 

sportovní pomůcky na svůj oblíbený sport (pálky, florbalky, chrániče a pod.) 

Před odjezdem požádejte rodiče o kontrolu vašeho zdravotního stavu a nechte si zkontrolovat hlavičky, jestli se na vláskách 

nevyskytují hnidy nebo vši. Změřte si teplotu, zda není vyšší jak 37°C a nechte se prohlédnout, zda nemáte vyrážku. Letos ani 

kašel nelze mít. S těmito obtížemi vás bohužel nemůžeme převzít!!!
Vaši rodiče nebo písemně zplnomocněný doprovod předá zdravotníkovi a vedoucímu:

Opožděný dojezd, předčasný odjezd, návštěva mimo tábořiště nebo dočasné opuštění tábora je sice možné, ale je to  komplikace, 

jak při seznamování, zapojování do kolektivu, při administraci, ubytování, stravování, oddílových činnostech a  omezuje to možnost 

rovnocenné účasti dítěte a jeho týmu na celotáborové hře.

Může vás předat či vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo písemně zmocněná osoba. Vzhledem k programu, který začíná 

ihned po ubytování, žádáme o včasný příjezd. 

Identifikační a zdravotní dotazník s uvedením kontaktů, alergií, diet, očkování, nemocí, omezení, užívaných léků a jejich 

dávkováním, případně další podstatná sdělení.

Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny.        

Prohlášení a souhlasy zákonných zástupců, obsahující prohlášení bezinfekčnosti podepsané v den nástupu. 

Lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti vydanou v letošním roce, s uvedením všech užívaných léků, alergií a potvrzením 

očkováním.

Užívané léky dle lékařské zprávy v dostatečné zásobě s příbalovými letáky! Rozpis dávkování léků nejlépe v uzavíratelné popsané 

krabičce!!!  (Jeli doplněn lék, nebo změna dávkování, je nutné předložit potvrzení od lékaře nebo zprávu). 

hlavní zdravotník:  Bc. Blanka Tesařová tel.:737 921 099hlavní vedoucí:   Ing. Karel Dvořák   tel.: 608 113 007


