Duha Modrá Střelka
Nemastova 1904
Náchod 547 01

Vážení rodiče,
Vaše dítě jede s oddílem Modrá Střelka na letní tábor. Proto Vám posíláme tyto

DŮLEŽITÉ INFORMACE O LT MODRÉ STŘELKY
Stejně jako předchozí roky jedeme do Komářího údolí v Sebuči u Dolan. Budeme moc rádi, když
nám opět vypomůžete při stavbě a bourání tábora, o to víc si to společně užijeme.
Stavění tábora:

v sobotu 29. 6. v 10:00 sraz na tábořišti - s sebou pracovní oblečení a rukavice (není
nutné) a dobrou náladu a chuť do práce (zcela nezbytné). Občerstvení zajištěno (jen
nám, prosím, dejte vědět, že dorazíte, ať s Vámi počítáme). Veškeré dotazy Vám
rád zodpoví Rolf (603 728 817, pavel@vym.cz).

Odjezd na tábor:

v neděli 30. 6. ve 14:00 od školy na Plhově. Jedeme na kolech, zavazadla bereme
autem z místa odjezdu.

Příjezd z tábora:

v pátek 12. 7. v 16:00 ke škole na Plhově. Pojedeme na kolech,
hodinu příjezdu se budeme snažit dodržet, ale pro jistotu počítejte i s případným
zdržením. Dítě předáme osobě uvedené na Prohlášení o bezinfekčnosti.

Adresa na tábor:

Tábor Modré Střelky
Obec Chvalkovice
Chvalkovice 130
552 04

Cena:

3000,- (2500,- pro další dítě z rodiny). Částku uhraďte do 14. 6. 2019 na účet
1180177309/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte. Do zprávy
pro příjemce uveďte jméno dítěte pro snazší identifikaci platby.

Faktura:

pokud potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, neváhejte si o ni napsat na e-mail:
modrastrelka.prihlasky@gmail.com

Dotazy:

informace o táboře zodpoví hlavní vedoucí – Bc. Lukáš Krunčík, tel.: 732 100 080,
e-mail: lukeskr@seznam.cz

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlašuji, že můj syn/dcera .................................................................. narozený/á ...........................…………..

bytem .....................................................................................................................................................................
nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem
nepřišel/šla do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu/jí
není nařízeno karanténní nařízení.
Jsem si vědom(a), že v případě nepravdivosti tohoto prohlášení ohrožuji zdraví celého táborového kolektivu a
vystavuji se možnosti právního postihu.
Po návratu z tábora si dítě vyzvedne (jméno dospělé osoby): ……………………………………………….

V ............................................ dne ............

............................................

(musí být vyplněno v den nástupu na letní tábor)

podpis rodičů

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Dokumenty:
 Prohlášení o bezinfekčnosti vyplněné a podepsané zákonným zástupcem v den odjezdu na tábor
 Platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře (vydá dětský lékař, posudek má
platnost 2 roky)
 Kartička pojištěnce – stačí i kopie
 Průkazka na autobus (pokud ji dítě má)

Bezpodmínečně nutné:
 kufr do výšky max. 18 cm (aby se vešel pod postel, doporučujeme starší, může dojít k poničení)
 spací pytel + teplé pyžamo a teplé ponožky na spaní
 karimatka
 starší deka nebo prostěradlo na potah lůžka, deka pro chladnější noci
 přiměřeně velký batoh na vícedenní výlet (ne větší objem než 50 l) – do batohu se musí vejít spacák a

věci na dva dny včetně jídla (nedávejte dětem sportovní tašky nebo školní brašny, ponesou si na zádech)
 malý batoh na kolo a v něm dostatečně dlouhá pláštěnka
 kolo (dobrovolné u předškolních dětí) – v bezvadném technickém stavu, cyklistická přilba, velká
cykloláhev s pitím připevněná na rámu kola, dále doporučujeme cyklo-rukavice, zámek na kolo, lepení,
náhradní duši a pumpičku.
 jednobarevnou košili nejlépe syté barvy (stačí z hrabáku, ne příliš velikou - rozstříháme, přešijeme,...)
 ešus + lžíce + hrnek

Další věci skoro stejně nutné:
 tepláky nebo starší kalhoty
 teplý svetr, mikinu
 trička, kraťasy
 plavky
 dostatek ponožek i teplých
 dostatek spodního prádla
 starší teplou bundu a
neprofučku
 kapsář na drobné předměty
k zavěšení do stanu
 kapesní nůž

 2 x sportovní obuv
 sandále (vzdušnou obuv)
 gumáky
 kšiltovku
 čtyřcípý šátek
 2 ručníky, 1starší utěrku
 kapesníky
 toaletní potřeby
 tašku na špinavé věci (látkovou)
 zápisník, tužka, pastelky

 baterku (nejlépe čelovku)
 náhradní baterie
 brýle proti slunci
 známky a obálky na dopisy
(nejlépe s nadepsanou adresou)
 opalovací krém
 je dobré vzít i plyšáka pro
chvíle stesku (do 15cm – měl by
se vejít do batohu na harc)

Jedeme na tábor, který stojí uprostřed přírody. Proto se na Vás obracíme s několika speciálními
požadavky:


Nedávejte dětem pestré oblečení s obrázky, neboť dítě s Hello Kitty na růžové mikině působí v
tomto prostředí nepřirozeně. Mnohem lepší je spíše tmavé oblečení, nejlépe v přírodních barvách.
Takové oblečení je navíc výhodné pro mnoho her v přírodě.



Nenechte děti brát na tábor cenné věci, drahé šperky a elektroniku. MOBILNÍ TELEFONY
zůstanou také doma. Na táboře je stejně nebude možné nabíjet. Pro vzkazy či pro vyřízení
důležitých věcí můžete vždy používat číslo vedoucích: Lukáš (732 100 080), Lída (608 812 232),
Rolf (603 728 817), Aktifka (731 159 935).



Ekologicky šetrný šampon i sprchový gel budeme mít pro děti k dispozici. Vlastní jim dejte jen
v případě, že potřebují nějaký speciální. Nedávejte dětem s sebou ani žádné spreje (ničí impregnaci
stanů), repelent bude dispozici u každého vedoucího.
Děkujeme za pochopení.

