Organizační pokyny pro rodiče na letní tábor SDH Zličín
v LDT Čmelák 2020
Popis, umístění, doprava, zahájení a ukončení tábora
Letos měníme působiště! Naše nové tábořiště se nachází v hezké přírodě, a to na rozhraní katastru obcí
HORKA II a VLASTĚJOVICE u Zruče nad Sázavou. Celý tábor lemuje z jedné strany řeka Sázava a z druhé strany
jehličnatý les. Přímo v táboře je fotbalové a volejbalové hřiště, malý bazén, pingpongové stoly a basketbalové
koše.
Doprava na tábor bude zajištěna hromadně autobusem ze Strojírenské na Zličíně. Odjezd na tábor je v neděli
2. 8. 2020, sraz v 8,30. Příjezd je plánován na totéž místo v sobotu 15. 8. 2020 v cca 11,30.

Program, ubytování a stravování
Programem tábora je celotáborová hra, kterou se prolínají různé sportovní soutěže a výlety (letos pouze do
přírody). Ubytování je zajištěno v chatkách pro 4 osoby. Postele jsou vybaveny prostěradlem a povlečeným
polštářem. Dále je v areálu budova s kompletním sociálním zařízením, budova s kuchyní, jídelnou, místnostmi
pro personál a také oddělené prostory pro ošetřovnu a nemocné. Stravování začíná v den příjezdu obědem a
končí v den odjezdu snídaní. Po celou dobu tábora bude podávána strava 5x denně (snídaně, oběd, svačina,
večeře a 2. večeře) a zajištěn pitný režim.

Nutné doklady s sebou!!!
•

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte z letošního roku

•

Nástupní list dítěte na tábor

•

Kopie očkovacího průkaz (pouze záznam o očkování)

•

Kopie průkazky zdravotní pojišťovny

Léky!!!
Pokud s sebou dáváte dítěti léky, je nutné zabalit celé platíčko, žádné nastříhané léky a nejlépe
v originální krabičce s příbalovým letáčkem. Vyplývá to tak z vyhlášky o letních táborech.
V případě potvrzení výskytu infekce COVID-19 v táboře bude akce okamžitě ukončena! Proto prosím,
buďte dostupní po celou dobu konání tábora!

Další pokyny
-

Věci dětem prosím podepište (z předchozích zkušeností víme, že především mladší děti mívají
problém poznat své vlastní oblečení).

-

Na táboře jsou zakázané návštěvy (ale velmi vítán je veškerý korespondenční kontakt).

-

Nebalte s sebou dětem cenné předměty (rádia, elektronické hry, DVD přehrávače, tablety apod.),
neručíme za jejich znehodnocení či ztrátu.

-

Na táboře platí mezi dětmi zákaz používání mobilních telefonů (prosíme nedávejte jim je
s sebou). V případě, že je děti přivezou, budou jim odebrány, uschovány u hlavní vedoucí a vráceny
až při odjezdu z tábora.

-

Nepřibalujte dětem s sebou energetické nápoje. Děti málokdy znají svou míru a ve větším množství
mohou mít tyto nápoje negativní vliv na zdraví dítěte.

-

Neposílejte dětem na tábor balíky.

Storno poplatky při odhlášení dítěte z tábora
Do 30. 6. 2020 činí stornopoplatek 1500,- Kč
Od 1. 7. 2020 činí stornopoplatek 2000,- Kč

Doplatek tábora prosíme uhradit bezhotovostně na náš účet:
Číslo účtu:

2901 096 272/2010

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zdravotní problémy, které se vyskytly nečekaně a těsně před nástupem na tábor, budou řešeny individuálně.

Doporučujeme s sebou sbalit:
• 4 x šortky, kraťasy

• látkový pytel nebo igelitka na špinavé prádlo

• 2 x tepláková nebo šusťáková souprava

• 2 x sportovní boty - tenisky

• 2 x tepláky nebo šusťáky

• sandály, pantofle

• 2 x kalhoty na výlety

• krém na opalování, repelent, sluneční brýle, jelení lůj

• 4 x mikiny

• baterka (+ náhradní baterie), kapesní nůž

• 6 x trička krátký rukáv

• kapesné (pro menší nákupy sladkostí v táboře)

• 3 x trička dlouhý rukáv

• blok, pastelky, tužka, propiska, guma, nůžky

• 14 x spodní prádlo

• hřeben, mýdlo, šampon, zubní pasta a kartáček

• 10 – 12 x ponožky slabé i silné

• toaletní papír

• 1-2 x pyžamo nebo jakýkoli oděv na spaní

• dopisní papír/koresponďáky/pohledy, známky

• 2 x bundu, větrovka (nepromokavá)

• spací pytel (dostatečně teplý) – nutné!!!

• kapesníky

• karimatka

• kšiltovku, klobouček, šátek či jinou pokrývku hlavy!!!

• celta či větší igelit na nocování v přírodě

• ručník a osuška do sprchy + něco k vodě

• plastová láhev na pití alespoň 0,75 l – nutná!!!

• plavky (neplavci – rukávky, kruh)

• batoh na výlety

• pláštěnka – nutná!!!

• ešus, lžíce, hrneček (plastový)

• holínky – nutné!!!

Adresa tábora:

LDT Čmelák

Hlavní vedoucí:

Horka II
Zruč nad Sázavou

Bára Henclová
(ex Kolková)

Tel. spojení:

606 401 393

