Informace k velikonočnímu táboru 2021
Děti pojedou na tábor autobusem. Na sraz přijeďte, prosím, včas. Vyřídit vše důležité a předat věci,
informace a děti chvíli zabere a musí zbýt čas i na rozloučení. Při předání dítěte vždy vyhledejte hlavního
vedoucího a zdravotníka, kterému dítě předáte. V případě, že chcete Vaše dítě přivézt přímo do areálu
tábora, je to možné, ale je nutné nám tuto informaci sdělit předem. Na cestu do autobusu zabalte dětem
do batůžku pití a svačinu, jídlo budeme začínat obědem.
Odjezdy ve čtvrtek 1.4.2021:
Kolín – sraz v 8,00 na autobusovém nádraží v Kolíně, odjezd v 8,20.
Kutná Hora – sraz na parkovišti plaveckého bazénu v 8,30 odjezd z Kutné Hory v 8,45.
Vlastní doprava do areálu – nástup 10,15 – 11,00.
Návrat v neděli 4.4.2021:
Kutná Hora – 13.30 na parkoviště plaveckého bazénu.
Kolín –14,00 na autobusové nádraží v Kolíně.
Vlastní doprava - vyzvednutí dětí v areálu v 11,30.

Každé dítě si s sebou přiveze a při předání na nádraží předá tyto náležitosti:
1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzené lékařem, podepsané zákonným zástupcem dítěte,
pokud máte starší potvrzení, zkontrolujte prosím platnost, platí dva roky.
2. Prohlášení rodičů, podepsané jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem. Prohlášení musí být
podepsané s datem odjezdu na tábor.
3. Originál nebo kopii průkazu zdravotní pojišťovny.
4. Užívané léky v dostatečném množství na celý pobyt a označené dávkováním a jménem dítěte, případně
přiloženým rozpisem s dávkováním. Všechny léky, i ty co dítě nemá předepsané lékařem, je nutné
odevzdat a léky budou podávány dle instrukcí zdravotníkem. Pokud se dítěti při cestování v autobuse dělá
nevolno, nezapomeňte na lék proti nevolnosti a o této věci nás informovat.

Dítě nesmí mít z bezpečnostních důvodů po dobu tábora žádné léky u sebe.
Upozorňujeme, že bez všech potřebných dokumentů není možný pobyt dítěte na dětském
táboře!

Kapesné, pokud bude dítě mít, nejlépe v drobných a v podepsané obálce, výše kapesného je na uvážení
rodičů, v areálu tábora je kiosek, kde je možné zakoupit, pití, mlsání a třeba i turistické známky, pohledy
a různé upomínkové předměty. Kapesné bude dětem na požádání postupně vydáváno v menších částkách
a evidováno, předejde se tím případným ztrátám nebo utracení celého kapesného hned první den. Za
peníze, které mají děti u sebe, neručíme.
NEDÁVEJTE, PROSÍME, DĚTEM S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY A PODOBNĚ. RUŠÍ SE
JIMI PRŮBĚH TÁBOROVÝCH HER A TÁBORA A ZA CENNÉ VĚCI, KTERÉ NEBUDOU ULOŽENY
U VEDOUCÍHO, NERUČÍME. I OD TAKOVÝCHTO VĚCÍ BY SI MĚLI DĚTI ODPOČINOUT. VOLAT MŮŽETE
V DOBĚ ODPOČINKU, PO OBĚDĚ, PO VEČEŘI, LÉPE NE VEČER, NA TELEFONNÍ ČÍSLA VEDOUCÍCH
A ZDRAVOTNÍKA, KTERÉ VÁM PŘEDÁME PŘI PŘEBÍRÁNÍ DÍTĚTE. MÁTE TAK MOŽNOST SE NA DÍTĚ

INFORMOVAT, PŘÍPADNĚ HOVOŘIT SE SVÝM DÍTĚTEM. STEJNĚ TAK V PŘÍPADĚ ŽE DÍTĚ SAMO CHCE,
UMOŽNÍME MU O SAMOTĚ TELEFONÁT S VÁMI.

Pár rad, co dítěti zabalit:
▪ Oblečení na ven, nezapomeňte, že v přírodě je chladněji než u nás, oblečení na chatu. Vše
v odpovídajícím množství.
▪ Ponožky, spodní prádlo, vše v potřebném množství včetně rezervy.
▪ Oblečení na tvoření
▪ Pevné nepromokavé boty pro venkovní program, jedny sportovní boty a jedny přezůvky do chaty.
▪ Lahev na pití. Mlsání v přiměřeném množství.
▪ Baterku, hodí se blok, psací potřeby a případně společenská hra.
▪ Pak samozřejmě hygienické potřeby, osušku a ručník.
▪ Dětem na cestu zabalte do batůžku pití a svačinu. Oběd budeme mít už na chatě, tak jim nedávejte
zbytečně velké množství jídla, nesnědí ho a pak se zkazí a vyhodí.
▪ Pokud bude mít Vaše dítě více zavazadel, ať už batoh, kufr, igelitovou či jinou tašku, každé zavazadlo
prosíme, označte jeho jménem.

Ostatní důležité informace:
▪ Děti mají na celou dobu pobytu sjednané úrazové pojištění.
▪ Vzhledem k tomu, že na táboře budeme také tvořit a vyrábět, je důležitou součástí každého dítěte výše
zmíněné pracovní oblečení, u kterého nebude vadit případné potřísnění barvou nebo lepidlem. Ideální
je starší delší tričko. Je nutné dítě upozornit, který oděv má na tvoření, případně jej umístit do kufru do
samostatného sáčku a nadepsat jej oděv na tvoření.
▪ Veškeré potřebné dokumenty naleznete v příloze informačního e-mailu. Pokud by byl problém
s otevřením, vyplněním nebo tiskem těchto dokumentů, kontaktujte nás a problém vyřešíme.
▪ Pokud byste měli zájem nám přispět čímkoli na odměny pro děti, na tvoření nebo třeba jen něčím na
zub, nebo jakýmkoli dobrým nápadem, budeme moc rádi a předem děkujeme.
▪ Pokud máte jakékoli připomínky, návrhy nebo dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

