Pokyny pro účastníky letního tábora na Chaloupkách

„Dobrodružství v říši hmyzu“
Letní stanový tábor, na který jsi přihlášen(a), se koná od 11.7. do 20.7. 2022
na základně DDM Pelhřimov - CHALOUPKY u Nového Rychnova
Příjezd : v pondělí 11. 7. 2022 mezi 17:00 a 18:00 hodinou
Odjezd : ve středu 20. 7. 2022 od 8:00 – 8:30 hodin
Dopravu dětí tam i zpět si rodiče zajišťují sami !!!

Pro rodiče platí zákaz vstupu do tábora
Adresa tábora : LT Chaloupky u Nového Rychnova, pošta Pelhřimov 393 01, tel.606041096
( mezi Vyskytnou a novým Rychnovem, odbočka je označena)
OSOBNÍ POTŘEBY NA TÁBOR

2x dlouhé kalhoty, tepláková souprava
věci osobní hygieny
oblečení na spaní ve stanu
2 ručníky + 2 malé na ruce
spodní prádlo na každý den
baterka - svítící !!+ náhradní baterie
ponožky v dostatečném množství
přípravek proti hmyzu!!
mikina
krém na opalování!!
triko dl. rukáv
šátek
větrovka - bunda
2 ks toaletní papír
5x tričko
poznámkový blok
2x šortky
tužka, pastelky, nůžky, propiska
plavky
batůžek na záda!
kšiltovka ! ( klobouk, šátek )
brýle proti slunci !!
2 x tenisky + sandále
karimatka obyčejná(podepsaná)
přezůvky do budovy
nerozbitný hrnek i na teplé nápoje
holinky- povinné !!
kapesníky
pláštěnka - povinná !!
Polštářek, spacák, prostěradlo na postel(rozměry válendy: 65x190 cm) a deku(pro případ
nepříznivého počasí)
V rámci programu si přivez: bílé triko, fixi na textil (černý a barevné dle svého výběru), úzkou
čelenku (na přidělání tykadel).
Neber si cenné věci (řetízky, MP3, mobilní telefon se na náš tábor nevozí! Za případnou ztrátu a
poškození neručíme!
Ostatní věci, pokud možno označené, přivezte ve starém nízkém kufru (vysoký by se nevešel pod
postel). Také se osvědčila nízká přepravka na boty pod postel.
Při příjezdu odevzdáš : prohlášení o bezinfekčnosti + posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
potvrzení dětským lékařem, balíček první pomoci v plastové krabičce označené jménem, toaletní
papír 2 ks
Rodiče upozorní zdravotnici na případné potíže svých dětí. Kdo užívá léky, vezme si je s přesným
popisem užívání.
Po dobu trvání tábora doporučujeme sjednat vlastní připojištění dítěte.
Balíček první pomoci (plastová krabička označená jménem dítěte ): 1x elastický obinadlo úzké, 1 x lék
na kašel, 5 x čtvereček náplasti, 1 x lék na snížení teploty ( dle vašeho uvážení ). Nepoužité léky vám
budou vráceny.
Rodiče mohou přispět drobnými dárky pro děti na táborové hry (např. reklamní materiály, cukrovinky,
předem děkujeme
Ubytování : ve stanech s podsadou a válendou.)
Stravování : 5x denně, pitný režim
Návštěvy : zakázány!
vedoucí tábora: Šárka Brothánková

