Informace k srpnovému táboření
Táboření proběhne v termínu od 13. 8. – do 16. 8. 2020 v kempu Horka nad
Sázavou. V ceně stanování je doprava vlakem, strava 5x denně, pitný režim, poplatky
spojené se stanováním, ostatní aktivity, ceny a pojištění. Stravování děti začínají a
končí obědem.
Odjezd ve čtvrtek 13. 8.
Odjezd z Kolína je v 8:47, sraz před vlakovým nádražím v 8:25.
Odjezd ze zastávky Kutná Hora hlavní nádraží je v 9:02, sraz před nádražím v 8:40
Nástup při vlastní dopravě do kempu Buda Zimmermann v 11,00
Návrat v neděli 16.8.
Příjezd do Kutné Hory hlavní nádraží v 14,54.
Příjezd do Kolína v 15,09.
Vyzvednutí dětí při vlastní dopravě 11,30 – 12,00
Děti budou spát ve stanech, proto je nutná výbava karimatka, spacák, polštářek,
baterka a pokud máte tak vlastní stan, (tuto informaci prosíme co nejdříve upřesnit,
máme i několik vlastních stanů které budou k dispozici pro ty, co stan nemají,
případně k Vašemu dítku přidáme do Vašeho stanu dalšího kamaráda.)
Oblečení v potřebném množství na 4 dny. Nezapomeňte na tuto výbavu: plavky,
ručník či osuška k vodě, teplé oblečení pro případ špatného počasí, pláštěnku a
holínky, sportovní letní a obuv do vody.
Do hygienických potřeb nezapomeňte repelent, krém na opalování a jeden toaletní
papír.
Do další výbavy ešus (případně jinou nádobu na jídlo) příbor, láhev na pití, jednu
látkovou utěrku, můžete přibalit venkovní hry případně něco nafukovacího na
dovádění ve vodě, nezapomeňte baterku.
Co určitě nepatří na táboření, jsou cigarety alkohol či jiné drogy. Určitě
nedávejte dětem žádné cennosti ani mobilní telefony nebo tablet. V tábořišti
nemáme zdroj elektrické energie, takže po vybití stejně nebude možné je využívat
a zároveň budeme stanovat přímo u vody a hrozí riziko namočení a znehodnocení
přístroje. Za případné škody na mobilních zařízeních neneseme odpovědnost.

V případě potřeby bude možné jako vždy kontaktovat Vaše dítě nebo nás přes
jedno kontaktní telefonní číslo, které bude k dispozici po celou dobu pobytu.
Dětem je možné dát sebou kapesné, za které si mohou koupit drobnosti
v nedalekém kiosku, ale větší finanční obnos není třeba. Zároveň, je možné dětem
přibalit dobroty, ale jen takové, které nepodlehnou zkáze v případě teplého počasí a
nepustí se do nich mravenci.
Na cestu zabalte dětem dostatek pití a svačinu, pokud dítě potřebuje na cestu kinedryl,
nezapomeňte nás o tom informovat, aby ho dostalo i na cestu zpět.
Spolu s dětmi si od Vás převezmeme kopii, nebo originál kartičky zdravotní
pojišťovny, prohlášení rodičů podepsané s datem začátku akce, tedy 13. 8. 2020.
Pokud dítě bere léky, označte je jménem a napište na ně dávkování a předejte je nám
při odjezdu, z bezpečnostních důvodů, děti nesmí mít žádné léky u sebe.
V případě jakýchkoliv dotazů k vybavení dětí nebo k podrobnostem k táboření nás
neváhejte kontaktovat.

