INFORMACE PŘED ODJEZDEM NA TÁBOR

Nástup dítěte

na letní tábor na Haluzickou hájenku je 1.den konání tábora v čase 14:00-16:00h. Dítě
přivezete přímo na táborovou základnu. Můžete mu pomoci s vybalováním a ubytováním, ale do 16h tábor
opustíte. Děkujeme.

Nezbytné jsou tyto dokumenty či doklady:




Prohlášení o bezinfekčnosti
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Kartička zdravotní pojišťovny- originál!

Odjezd dítěte

z tábora je poslední den konání tábora v čase 8:30-9:00h.

Žádáme Vás, nejezděte mimo vyznačené časy, narušuje to organizační stránku tábora. Děkujeme.

Doporučený seznam věcí na tábor:
gumáky
5x tričko
svetr
mikina 2x
lehká bunda
kalhoty „mezi lidi“
kalhoty do lesa
tepláky
2-3x kraťasy
6x (min.) ponožky
plavky

kšiltovka
šátek
oblečení na spaní
10x (min.) spodní prádlo
10x balíček kapesníků

pláštěnka
tenisky
sandály
pevná obuv na výlety
přezůvky do chaty

ručník, osuška
hygienické potřeby (= mýdlo s obalem, šampón, hřeben, zrcátko,
kartáček, pasta)
kolíčky na prádlo
šicí potřeby
baterka, náhradní baterie
láhev na vodu
krém na opalování-faktor min.15
sluneční brýle
repelent proti klíšťatům a komárům
zápisník, tužka, propiska
baťůžek na výlety
dopisní papír, obálky se známkou a předepsanou adresou
hudební nástroj
knihy, časopisy, stolní, karetní a deskové hry

plovací vesta, kruh (nutné pro neplavce!)
plyšák na mazlení
sladkosti

u menších dětí je lépe dát věcí více, aby se měli do
čeho převlékat při deštivém počasí
…dále dle Vašeho uvážení

Nedoporučujeme brát s sebou:
elektroniku, šperky, větší obnos peněz, …

Přísně zakázáno brát s sebou:
Alkohol, cigarety, omamné látky, střelné a jiné zbraně a veškeré materiály týkající se erotiky, domácí
mazlíčky.

Veškeré věci uložte nejlépe do kufru a na vnitřní stranu jeho víka nalepte jejich
seznam. Věci, které je možno zaměnit, doporučujeme, zvláště u malých dětí, označit
monogramem. Šampon, pastu a podobné věci podepsat lihovou fixou.

Adresa do tábora:
DDM Ždánice
Jméno dítěte
Tábor HaHá T9…- číslo turnusu
Sokolská 525
696 32 Ždánice

