Informace k pobytovému táboru
SRAZ: v sobotu 6.7. ve 14.30 h na CANu v hl. budově (autobus odjíždí v 15.00)
NÁVRAT: v pátek 12.7. v 17.43 h na CAN
CO MÍT NA SRAZU PŘI RUCE:



kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii (pokud jste ji neodevzdali s přihláškou)



zdravotní potvrzení od lékaře (pokud jste je neodevzdali s přihláškou)



prohlášení o bezinfekčnosti s datem ze dne odjezdu na tábor (přiloženo v tomto dopise), včetně
informace o zdravotním stavu nebo o jiných omezeních



průkazku k prokázání věku dítěte

HLAVNÍ VEDOUCÍ: Eva Pešťáková

Mobil: 732 654 169

DALŠÍ VEDOUCÍ: Jiří Pešťák, Tomáš Krňoul, Ondřej Baxa, Michal Pešťák a Simona Konrádová
ADRESA TÁBORA: Letní tábor SHM - Klub Plzeň, Nečtiny 105, 331 62

Ahoj,
právě se Ti dostává do rukou dlouho očekávaný dopis plný informací k Tvému dobrodružnému táboru
„Tajemství Divokého Západu“. Protože náš dostavník zanedlouho vyráží, rádi bychom Tě blíže seznámili s tím, na co se máš
vlastně připravit, co můžeš od našeho tábora očekávat a na co se můžeš těšit už teď…
Tábor, jak jistě víš, se uskuteční v době od 6.7. do 12.7. 2019
Můžeš se těšit na spoustu her a legrace, na nové kamarády, krásnou přírodu a na naši pestrou a napínavou etapovou hru …

Ubytovaní budeme v prostorách bývalé fary v Nečtinech nedaleko Manětína.
Spíme na postelích, ve spacácích. Pokud už plánuješ, co budeš potřebovat s sebou, máme pro tebe jednu důležitou radu :

sbal si vše do jednoho většího batohu či krosny.
A co rozhodně nezapomenout na náš tábor sbalit :
- Spacák, prostěradlo, věci na spaní
- Sportovní obuv (alespoň dvoje boty + jedny sandály), přezůvky
- Mikina 2x ( může být i svetr)
- Tepláky 2x
Tričko s krátkým rukávem 5-6x
- Kraťasy 2x
- Větrovku (bundu)
- Pláštěnku (silnou, která se neprotrhne)
- Spodní prádlo 7x
- Věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pasta, mýdlo, šampon, hřeben, ručník)
- Čepici (kšiltovku) nebo klobouk
- Šátek, kapesníky
- Ponožky 10x (1x teplé ponožky)
- Plavky, osuška
- Lahev na pití (alespoň 1,5 l)
- Batůžek na výlety
- Opalovací krém, repelent
- Baterka + náhradní baterie
- Zápisník, psací potřeby a knížku
- Karty nebo jinou hru
- Dopisní papír, obálku a známku
- Pravidelně užívané léky + způsob užívání
- Kapesné ( 100-200 Kč naprosto stačí )
Pokud hraješ na nějaký hudební nástroj, vezmi ho s sebou a samozřejmě přibal i zpěvník a dobrou náladu !

Mobily a jiné elektronické přístroje na náš tábor nepatří, nechej je doma !
Pozor! Prosíme rodiče : o vyplnění přiloženého potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, které si pak děti s datem ze dne odjezdu
přivezou s sebou na tábor. Je také nutno dát s sebou dětem legitimaci k prokázání věku dítěte. Prosíme také, abyste dohlédli na
to, aby si vaše děti s sebou nebraly žádné cenné předměty, včetně mobilů a jiných elektronických přístrojů. O svých dětech se
během tábora můžete informovat vždy po 21. h, jen v mimořádných okolnostech volejte v jinou dobu. Děkujeme!
Těšíme se na společně prožitý týden a jsme rádi, že máš odvahu se k nám přidat…
Eva, Jirka, Tomáš, Ondra, Michal a Simča

