POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
Pokud budete potřebovat potvrzení o zaplacení, napište prosím hlavní vedoucí předem eZde posíláme přehledný soubor důležitých informací na naše tábory.
mailem nebo smskou, aby Vám jej při příjezdu na tábor mohla rovnou vyplněné předat. Při
příjezdu účastníků není na vyplnění tolik času.

I. turnus – 1. 7. – 8. 7. 2021
II. turnus – 10. 7. – 17. 7. 2021

Příjezd a odjezd dětí na tábor si rodiče zajišťují sami.
Příjezd první den pro oba tábory: 15:00-15:30.
Přijíždějte prosím opravdu až od 15:00, dříve faru otevírat nebudeme.
Odvoz dětí poslední den pro oba tábory mezi 15:00-15:30.
Věk dětí: ukončená 1. třída ZŠ – 15 let (jinak po domluvě s hlavní vedoucí)
PŘÍSPĚVEK NA POBYT: 1500,- Kč
KONTAKT & DOTAZY
Ráda odpovím na Vaše dotazy.
- hlavní vedoucí Monika Němcová Bobu
- email: Bobu.Monika@seznam.cz
- tel. číslo: 720 272 465
Akce je připravena ve spolupráci se spolkem SHM
Klub Moravské Budějovice, z. s.

náš web: www.taboryvelkyujezd.cz

Příspěvek na tábory je čistě na pokrytí
nákladů a pomoc pro rodiče dětí, kteří jsou
ve finanční tísni. Prosíme rodiče, pro které
je příspěvek větší částky možný a chtěli by
finančním darem přispět na obnovu
materiálu, pomůcek a vybavení, o podporu
větší částkou. Velmi Vám za to děkujeme.

DŮLEŽITÉ:
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Potvrzení o bezinfekčnosti vašeho dítěte dovezte vyplněné na tábor. Tento doklad vyplňují
sami rodiče. Datum nesmí být starší jednoho dne. Na tábor přivezte také Zdravotní
způsobilost od lékaře.

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Posudek musí být potvrzený od dětského lékaře dítěte. Posudek platí dva roky, můžete tedy
použít ten z loňského roku. Pokud jede Vaše dítě na tábor poprvé vyřiďte si prosím
potvrzení u svého lékaře, na webu je ke stažení vzorový posudek, který můžete dát lékaři.
Často mívají lékaři své vlastní zpracování, samozřejmě platí i tato.

Co s sebou?
OBLEČENÍ
- trička
- kraťasy
- do kostela
- ponožky
- spodní prádlo
- mikiny
- pyžamo
- bunda
(větrovka)
- pláštěnka
- tepláky
- plavky
Je třeba
sportovní i teplé
oblečení!

DŮLEŽITÉ
- kartička zdravotní pojišťovny (nebo
kopie)
- potvrzení o bezinfekčnosti
- léky (pokud užíváte)
- lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti
HYGIENICKÉ POTŘEBY
- sprchový gel
- šampon
- ručník, osuška
- kartáček na zuby
- zubní pasta
- důležité věci pro každodenní osobní
hygienu
- kapesníky
- pro holky
- hřeben
- kartáč na vlasy

OSTATNÍ
- plastová láhev na pití
- repelent (nebo cokoli
na obtížný hmyz)
- čepice (kšiltovka)
- karimatka, spacák
- batoh na záda (pro
delší výlet)
- baterka
- polštář
- prostěradlo
OBUV
- holinky
- obuv do kostela
- přezůvky
= pantofle, kroxy,..
- obuv na ven
- staré (horší) boty
- sportovní obuv

Pokud můžeš, vezmi s sebou nějaké suroviny do společné kuchyně a nějakou dobrotu od
maminky (můžeme se domluvit dopředu). Např.: mléko, sirupy, buchta, brambory, meloun,
bábovka,…
Pokud dáte dítěti potraviny pro osobní spotřebu – sladkosti, brambůrky,..jsou jim vybírány
a dávány během tábora v rozumné míře a době (ne před jídlem). Dejte je též do označeného
pytlíku se jménem. Stejně to platí o mobilních telefonech. Pokud si je děti na tábor
přivezou, budou jim vybrány z důvodu bezpečnosti. Pokud ho během tábora budou
potřebovat, bude jim poskytnut během poledního klidu.
Po táborech nám zůstávají dětské boty a oblečení, ke kterým se nikdo nehlásí. Prosím
označte dětem oblečení, boty, batohy, ručníky, hygienické potřeby, repelenty (Na repelent
prosím nalepte štítek se jménem, aby si ho později každý poznal).

Co určitě ne s sebou
• Blechy, vši a jiná zvířata ☺. Prosíme také, abyste pečlivě prohlédli vlasy na hlavě dětí. Dítě
s hnidy ve vlasech nemůže být přijato na společný tábor. Děkujeme za pochopení.
• Mobil, elektronika a cenné věci. Rodiče prosíme: Nedávejte dětem mobily a cenné věci
(z důvodu bezpečnosti). V opačném případě budou tyto věci uschovány po celou dobu
pobytu u vedoucích.

