SHM Klub Plzeň, z. s.
Křimická 73, Plzeň – Skvrňany, 318 00
http://plzen.shm.cz

Vážení rodiče,
dostává se vám do rukou dopis, který obsahuje podrobnější informace k letnímu
příměstskému táboru konanému v termínu 9. – 13. srpna, na který jste přihlásili své dítě.
Naším tématem je animovaná pohádka V hlavě. Společně s dětmi se vydáme do světa,
který se skrývá v naší hlavě a prozkoumáme emoce a svět holčičky Railey. Těšit se mohou na
vyrábění, hry a společnou zábavu!
Důležité informace:
Termín: 9. – 13. srpna 2021
Místo: SHM Klub, Křimická 73, Plzeň 318 00
Hlavní vedoucí: Bohuslava Krňoulová
Děti mohou přicházet ráno od 8:30 do 9:00, od 9:00 poběží program. Vyzvedávat děti
můžete v 17 hodin. Dále uvádím informace k současné situaci, aneb co je potřeba donést
první den tábora:


potvrzení o bezinfekčnosti, které je v příloze, je nutné, aby tam byl napsán datum
začátku tábora, tedy 9. 8. 2021, bez tohoto potvrzení nemůžeme děti přijmout.



prohlášení o tom, že dítě nejeví známky nemoci Covid, které je také vloženo
v příloze, kde uvedete datum opět první den tábora.



potvrzení o PCR, nebo antigenním testu, PCR test platí v současné chvíli týden, a
proto je vhodné nechat ho dítěti
udělat nejdříve v pátek 6. 8. 2021,
antigenní

72

hodin,

a

v tomto

případě by bylo následně potřeba jej
v týdnu zopakovat a přinést opět
potvrzení.
Nechystáme se do žádného objektu, ale v rámci bezpečnosti v naší skupině jsou testy
potřeba. Děkujeme za dodržení datumů a podmínek. Věřím, že vše bude v pořádku 😊

Co si brát s sebou?
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Přezůvky



Pokrývku hlavy



Náhradní oblečení v případě ušpinění, nebo zamokření



Roušku nebo respirátor



V pátek plavky a ručník



Dobrou náladu a chuť učit se nové věci 

V pátek za příznivého počasí chceme s dětmi v rámci programu dojít do Křimic na pláž u
řeky a zakončit tábor společným opékáním buřtů a koupáním. Rádi bychom vás pozvali ke
společnému trávení pátečního odpoledne spolu s námi. Podle plánu bychom měli dojít kolem 15.
hodiny, kdo by měl čas a chuť dorazit, bude vítán!
Prosíme, aby si děti nenosili na tábor mobily. Časový program je naplněný hrami a
zábavou, proto si myslíme, že je dobré, aby děti nechaly techniku doma. Když by se cokoliv
stalo, můžete volat na číslo hl. vedoucí (777 265 458) a kdyby byl nějaký problém u nás, děti
z něj mohou také zavolat.
Stravování bude zajištěno 3x denně (2x svačina a teplý oběd). Pitný režim je zajištěn celý
den. S účastí dětí počítáme na celý tábor. Pokud byste věděly, že děti nějaký den nepřijdou,
nebo byly v průběhu nějaké změny, prosím nahlaste je dopředu. Díky.
Prosím, abyste potvrdili přijetí a přečtení tohoto mailu. Je pro nás důležité vědět, že jste
ho dostali. Kdo se neozve, bude urgován. Jakékoliv dotazy jsou možné na tel. čísle
777 265 458, nebo na mailu bohu.hurtova@gmail.com.
Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se v srpnu!
Bóďa, Maruška, Jindra a Linda

