INFORMACE I. TURNUS
» Vyplněnou a podepsanou přihlášku a potvrzení lékaře zašlete nejpozději do
30. dubna 2021 e-mailem na adresu m.urgeova@seznam.cz nebo předejte osobně.

» Potvrzení musí být od praktického lékaře pro děti a dorost. Potvrzení od jiných
zdravotních zařízení nemohou být akceptována.
» Poukaz zaplaťte hotově při odevzdání přihlášky, nebo převodním příkazem
na účet vedený u ČSOB: 177422815/0300 nejpozději 14. května 2021.

Cena poukazu je 6 800,- Kč na jedno dítě, v případě, že na tábor jedou
sourozenci, je cena stanovena na 6 500,- Kč na každé dítě.
Pokud nebude poukaz do uvedeného termínu uhrazen, budeme nuceni
oslovit náhradníka.
» Odjezd dětí je v sobotu 3. července 2021 v 10:00.
Sraz účastníků bude 30 minut před plánovaným odjezdem, tedy v 9:30.

» Místo odjezdu: parkoviště na Starém letišti Ruzyně za administrativní budovou „Bílý
dům“ (viz foto). Parkoviště se nachází kousek od nedaleké autobusové zastávky „K
Letišti“ autobusů č. 119, 100, 191, 910.
•

Přesné místo: https://goo.gl/maps/FU9FUkNri8R2

» Dětem, kterým se dělá při cestování nevolno, bude podán lék před odjezdem. Tyto se

však musí přihlásit 30 minut před odjezdem. V opačném případě podají odpovídající
lék rodiče sami (v termínu před odjezdem dle příbalového letáku).

» U autobusu odevzdáte: vyplněný „Nástupní list“
fotokopii (NE ORIGINÁL!) průkazky zdravotní pojišťovny
případně jménem označené léky
» Je zakázáno, aby děti měly jakékoliv léky u sebe! Výjimku dovolí v odůvodněných
případech zdravotník.
» Návrat dětí je 24. července 2021 na místo odjezdu.
» Stravování na táboře začíná odpolední svačinou. Je proto potřeba, aby děti měly s
sebou jídlo a pití na cestu.
» Vzhledem k zvýšenému výskytu vší prosím proveďte před odjezdem na tábor
kontrolu a v případě výskytu proveďte veškerá opatření k jejich odstranění.
» Necháváme na rozhodnutí rodičů, zda dát dítěti s sebou mobilní telefon
(není kde dobíjet).
» Adresa tábora:

LT HANÝŽKA
KLENČÍ POD ČERCHOVEM
345 34

» Návštěvy dětí na táboře jsou zakázány!
» Další info: Karel Mařík, mobil: 777 692 899, e-mail: kaja.marik@hanyzka.cz

» Tábor splňuje podmínky Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

a Vyhlášky o zotavovacích akcích. Pořadatel může odmítnout přijetí přihlášky,
bez udání důvodu, nejpozději do pěti dnů od jejího doručení.

Doporučené vybavení
∞ prostěradlo a povlak na polštář - nezbytné!
∞ pláštěnka, holínky – nezbytné!
∞ kopie (NE ORIGINÁL) průkazky zdravotní pojišťovny – nezbytné!
∞ plechový nebo umělohmotný hrníček – nezbytné!
∞ ešus a lžíce – nezbytné!
∞ spací pytel – nezbytné!
∞ karimatka
∞ oblečení na cestu a výlety
∞ větrovka – lehčí bunda
∞ letní obuv – sandály
∞ sportovní obuv
∞ tepláková souprava 2x
∞ pyžamo 2x
∞ spodní prádlo – nejméně 10x
∞ ponožky – nejméně 10x
∞ tričko 5x
∞ svetr
∞ čepice, šátek
∞ ručník 3x
∞ plavky
∞ svítilna + náhradní baterie a žárovka
∞ šicí potřeby
∞ krém na opalování s UV filtrem
∞ batůžek
∞ děti od 13 let větší batoh na dvoudenní „puťák“
∞ pytel na špinavé prádlo; kapesníky
∞ kapesné dle uvážení (300,- Kč)
∞ zápisník, tužky, pastelky, kapesní nůž
∞ hygienické potřeby
∞ hudební nástroj – kdo má a chce
∞ ostatní dle uvážení rodičů
U menších dětí doporučujeme vybavení viditelně označit jménem!

