Olymp - LDT Mlejnek 2016 - Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.
Vážení rodiče,
nástup dětí na letní tábor v Mlýnku u Velin se blíží, a proto nám dovolte sdělit několik potřebných rad a informací.
Odjezd dětí:

2. 7. 2016 v 11,00 hodin /sraz mezi 10:30 a 10,45 hodin/

Příjezd dětí:

15. 7. 2016 mezi 15,30 – 16,00 hodin

Místo odjezdu Pardubice:

Dubina centrum (konkrétní místo bude upřesněno v následujícím emailu)

Místo odjezdu Holice:

Tradiční místo za přejezdem vpravo na autobusové zastávce

Při odjezdu do tábora je nutné, aby s dítětem přišel na stanoviště jeden z rodičů /nebo zákonný
zástupce/, který dítě předá vedoucímu.
Každé dítě musí před nástupem do tábora odevzdat (viz. Příloha):
1)
2)
3)
4)

Řádně vyplněnou písemnou část přihlášky „PROHLÁŠENÍ RODIČU“, které nesmí být starší než 1 den
Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.
Léky, které dítě užívá – prosíme o písemné vyjádření o způsobu podávání. Léky označte
jménem dítěte.

Bez těchto dokladů nemůže být Vaše dítě do tábora přijato.
Další připomínky :
Zavazadlo s osobními věcmi dítěte opatřete visačkou se jménem, menším dětem vložte do zavazadla seznam věcí.
Cenné předměty /např. prstýnky, řetízky, drahé hodinky a další/ dětem nedávejte!!!
MOBILNÍ TELEFONY A PŘEHRÁVAČE NEJSOU ŽÁDOUCÍ!!! NELZE ZAJISTIT JEJICH ÚSCHOVU A ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY
VEDENÍ TÁBORA NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST.
Množství jednotlivých věcí osobní potřeby určí rodiče dítěte, v případě, že si Vaše dítě věci nepozná, označte je.
Tábor je umístěn v lese, proto nedávejte dětem věci nové!!! Dětem dejte na cestu jen tolik jídla, kolik mohou
spotřebovat cestou autobusem. První jídlo, které bude dětem poskytnuto je oběd /kolem 13,00 hodiny/.
Kapesné dle uvážení rodičů na drobné suvenýry, pohledy a jiné. Veškeré vstupy mají děti hrazené. Prosíme všechny
rodiče, pište dětem, čekají na dopisy od Vás!!!!
Informace k táboru se budou nacházet také na stránkách tábora a na facebooku.
Adresa tábora: Turistická základna
Mlýnek u Velin
534 O1 Holice v Čechách
LDT Mlejnek - hlavní vedoucí
Radek Alf Bendakovský - mobil 774 028 975
V Pardubicích dne 5. 6. 2016

Provozovatel Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.
Zuzana Izera – mobil

Seznam nejnutnějších věcí na tábor
PLÁŠTĚNKA /nutná/ !!!
GUMOVÉ HOLÍNKY /nutné/ !!!
POKRÝVKA HLAVY, brýle proti slunci /nutné/ !!!
CHLEBNÍK /malý batoh / - nutné !!!
LAHEV NA PITÍ s dobrým uzávěrem /nutné/ !!!
BATERKA + náhradní baterie /nutné/ !!!
DVĚ ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU – celé /nutné/ !!!
PŘÍPRAVEK PROTI KLÍŠŤATUM A KOMÁRUM /nutné/ !!!
teplá bunda
pohodlné turistické boty
polo kecky nebo botasky
boty na přezutí – pantofle
košile, halenky, trička
trenýrky, slipy, kalhotky /podle toho co dítě nosí/
plavky
pyžamo nebo noční košile
tepláková souprava /tepláky a svetr/
podkolenky, ponožky /alespoň jedny silné/
punčochové kalhoty /v případě velké zimy/
hygienické potřeby, ručníky, žínka, velký ruční k vodě
kapesníky /nejlépe papírové/
kalhoty, kraťasy
psací potřeby, pastelky, náčrtník nebo poznámkový blok
korespondenční lístky nebo dopisní papíry se známkami
opalovací krém
peněženka s přiměřeným kapesným
kolíčky na prádlo
povlak na polštář – nejvhodnější na špinavé prádlo
Doporučené věci :
pálky na ping-pong /pokud je máte doma/
drobný hudební nástroj – kytara, píšťala, flétnička, foukací harmonika, drobné stolní nebo společenské hry – karty,
pexeso, šachy, člověče nezlob se, knížky nebo časopisy
Pro činnost spojenou se zaměřením tábora Olymp 2016 :
Nutné na činnost: dva tenisové míčky (na kvalitě nezáleží), 1l sklenici od okurek (čistou bez polepu)
Doporučené: šicí potřeby, nůžky, pestrobarevné bavlnky, bílé lepidlo na papír, zavírací nůž, jehlu velkou, klubko
přírodního motouzu, pistol na vodu, šátek, děti 13 let a starší pokud mají doma - spacák a karimatku.

