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 5. – 9. srpna, na který jste přihlásili své
dítě.
Naším tématem je film Indiana Jones a poslední křížová výprava. Děti se setkají
s postavami z tohoto filmu, zažijí spoustu dobrodružství spolu s Indym a čeká je
spousta her a vyrábění!
Důležité informace:
Termín: 5. – 9. srpna 2019
Místo: SHM Klub, Křimická 73, Plzeň 318 00
Hlavní vedoucí: Bohuslava Hurtová
Děti mohou přicházet ráno od 8:30 do 9:00, od 9:00 poběží program. Vyzvedávat
děti můžete v 17 hodin. Prosím, abyste první den přinesly potvrzení o bezinfekčnosti,
které je v příloze. Je nutné, aby tam byl napsán datum začátku tábora, tedy 5. 8.
2019.
Co si brát s sebou?


Přezůvky



Pokrývku hlavy



Náhradní oblečení v případě ušpinění, nebo zamokření, jak uznáte za vhodné



Ve středu pojedeme na výlet na Radyni, sbalte prosím dětem do menšího
batůžku láhev, pláštěnku (podle počasí), pokrývku hlavy a malé kapesné dle
uvážení. Pojedeme MHD.
Kdo

má

předplacenou

plzeňskou

kartu

na

určité období, nebo mu
platí jízdné zadarmo, ať
si PK vezme. Pokud nemá
předplacenou,

lístky

zajišťujeme my, je potřeba
říci předem.
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V úterý a čtvrtek budeme vyrábět. Prosím, abyste dali dítěti s sebou triko,
které může zašpinit. Ve čtvrtek poprosíme, aby si děti přinesly na vyrábění
nejlépe bílé bavlněné tričko, může být i jiná barva, ale spíše světlé.



Ve čtvrtek budeme dělat za pěkného počasí různé hrátky s vodou. Prosíme, aby
si děti vzaly plavky a ručník.



Dobrou náladu a chuť zdolávat překážky 

Prosíme také, 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.

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, Míla a Jindra

