POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA PIŠKOTŮ V
KŘÍŽLICÍCH
Termín tábora:

14. – 18. 7. 2019

Místo konání tábora:
Doprava:

Křížlice – stará evangelická škola

vlastní

Začátek tábora: neděle 14. 7. 2018 (příjezd od 14:00 do 16:00)
Konec tábora: čtvrtek 18. 7. 2018 (odjezd z Křížlic od 14:00 do 15:00)
Návštěvy tábora: návštěvy na táboře jsou povoleny dle uvážení rodičů, nejlépe po
předchozí telefonické domluvě s vedoucím

Adresa tábora:

Křížlice, č.p.127
Jestřabí v Krkonoších 514 01

Kontakt na vedoucí:

Petra Roučková (vedoucí tábora) 774 313 519
Michaela Opluštilová (zdravotník) 770 129 812
Radka Kolínová (hospodářka, kuchařka) 731 005 412

NEZAPOMEŇTE:
 Prohlášení zákonných zástupců (ze dne odjezdu!!!)
 Zdravotní a očkovací průkaz
 Kartičku zdravotní pojišťovny
 Pravidelné a nutné léky (pokud jsou užívány)
 Užívané léky označte čitelně příjmením a dávkováním (např. 1-0-1)
Množství léků musí vystačit dotyčnému na celou dobu tábora!

Seznam osobních věcí a vybavení na letní tábor
Toaletní potřeby:

Obuv:
 sportovní obuv

 ručník

 sandály

 větší ručník (osuška)

 gumáky

 mýdlo, hřeben

Na teplé dny:
 tričko s krátkým rukávem
 slabé ponožky
 sportovní kraťasy
 plavky
 čepice proti slunci

Na chladné dny:
 bunda (nejlépe větrovka)
 tepláky
 mikina (nebo svetr + mikina)
 triko s dlouhým rukávem (slabá mikina)
 teplé ponožky

 kartáček + pasta na zuby
 žínka nebo houba na mytí
 krém na opalování
 repelent

Různé:
 hrnek (umělohmotný)
 umělohmotná tvrdší láhev na pití (min.1 l)
 pastelky
 nůžky
 baterka + náhradní baterie (možno čelovku)
 menší batoh na výlety
 brýle proti slunci
 pláštěnka

Na spaní:

 plyšák

(spí se v podkroví na matracích)
 prostěradlo-napínací (nebo deka), spacák

 cca 100,- Kč na drobné výdaje

(nebo peřina), polštář
 pyžamo nebo slabé tepláky a tričko,

 velký pevný igelitový pytel na špinavé prádlo
finanční obnos pro děti není nutností)
Ostatní věci dle uvážení rodičů a potřeb dítěte.

ponožky

Spodní prádlo
Počty kusů obuvi, oblečení, ponožek a
spodního prádla ponecháváme na rozhodnutí
rodičů, ale doporučujeme mít ponožky a
spodní prádlo na každý den :o).

VŠECHNY VĚCI BY DÍTĚ MĚLO MÍT PODEPSANÉ ČI JINAK OZNAČENÉ!
Prosíme, nedávejte dětem s sebou žádné sladkosti.
Budeme vděční, když maminky napečou něco dobrého. Uvítáme také
marmelády, kompoty, popř. med.

