Upřesňující pokyny pro rodiče dítěte
Podzimní dětský tábor Rejvíz 2017
Po příjezdu na tábor budou děti podrobeny kontrole na výskyt vší, přesto prosíme, abyste kontrolu
provedli ještě doma před odjezdem.
Prosíme, nezapomeňte při odjezdu dítěte na tábor předat KOPII průkazu zdravotní pojišťovny,
nástupní list a plnou moc, která je v PDF dokumentu za nástupním listem.
Na podzimní tábor NENÍ potřeba dodávat potvrzení lékaře (souhlas s absolvováním zotavovacího
pobytu).
Na našem táboře (jakož i na mnoha jiných) je ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ
dětmi. Případné problémy se snažíme řešit na místě a závažné situace budeme bez prodlení řešit s
rodiči telefonicky. Rovněž prosíme, abyste nedávali dětem na tábor (kapesní) nože, zápalky a svíčky.
Odjezd:
•
•

Odjezd z Ostravy-Hrabové z parkoviště od Tesco Extra v 15:30 hod. (viz mapy.cz).
Odjezd z Hlučína z parkoviště sportovně rekreačního areálu v 16:15-16:30 (viz mapy.cz).

Hlavním místem odjezdu je Hrabová, proto pokud přijedete na sraz do Hrabové, nemusíte nám nic
hlásit. Nastoupí-li Vaše děti v Hlučíně, pošlete nám prosím SMS (604715917) nebo email
(info@torali.cz) se jmény dětí, které nenastoupí v Hrabové. Abychom předešli problémům, vždy Vám
odpovíme! Pokud neobdržíte během 24 hodin odpověd, prosíme, zavolejte nám.
Příjezd: neděle 29. 10. 2017 v 14. - 16. hod. (čas příjezdu bude včas upřesněn)
Ubytování a strava:
Všechny děti budou na táboře ubytovány v budově. Strava 5x denně.
Program:
Program je zaměřen na získání základních tábornických dovedností, turistiku a hry v přírodě.
Fotky a komentáře z dění tábora najdete na webových stránkách http://tabor.torali.cz
Adresa tábora:
Horská chata Josefa Odložila, Rejvíz 58, 793 76 Zlaté Hory–Rejvíz.

Seznam zakázaných věcí: mоbilní telefon, kapesní nožík, zápalky/svíčky.
Pokud to bude možné, podepište dětem jejich věci a přiložte seznam sbalených věcí.
S ohledem na předpověď počasí, těsně před táborem, zvažte přibalení zimních věcí (zimní bunda,
čepice, rukavice).

Seznam povinných a doporučených věcí
1. Plechový nebo umělohmotný hrníček (povinné)
2. Spací pytel (povinné) – máme k dispozici několik peřin, ozvěte se.
3. Čepice / kšiltovka
4. Pevná obuv
5. Domácí obuv do chaty
6. Tenisky
7. Starší oblečení k ohni
8. Menší plastovou láhev na pití (max. 1l)
9. Pláštěnka
10. Spodní prádlo
11. Ponožky
12. Teplejší bunda
13. Trička s krátkým a dlouhým rukávem
14. Svetr (mikina)
15. Pyžamo
16. Tepláky (šusťáky)
17. Menší batoh na výšlap
18. Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, šampon, kapesníky)
19. Ručník
20. Baterka
21. Doporučené kapesné 100 Kč

