Upřesňující pokyny
Letní dětský tábor Rejvíz 2020
Přihlášením dítěte na náš dětský tábor souhlasíte se zákazem používání mobilních telefonů dětmi a
zákazem návštěv dětí na táboře. Důrazně žádáme rodiče, aby toto respektovali.
Kontaktní údaje: Ing. Radomír Orkáč, email: info@torali.cz, tel.: 604715917
Adresa tábora: Chalupa U Tetřívka, Rejvíz 43, 793 76 Zlaté Hory.
Do 20.6. 2020 nám zašlete naskenované:
• kartička pojištěnce dítěte
• vyjádření lékaře k účasti dítěte na zotavovací akci (škola v přírodě, soustředění, tábor)
• plná moc
K autobusu přineste:
• nástupní list,
• prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
S ohledem na koronavirová opatření a doporučení bude nástupní list a bezinfekčnost (určené k předání
u autobusu) vyvěšeny na táborových stránkách nejpozději 20.6. 2020.
Odjezd autobusu:
•

středa 1.7. 2020 v 10:00 hod., točna autobusů na Šídlovci v Ostravě-Hrabové (viz
https://mapy.cz/s/mesucenedu)

•

středa 1.7. 2020 v 10:45 hod., parkoviště sportovně rekreačního areálu v Hlučíně (viz
https://mapy.cz/s/27XJz)

Příjezd autobusu:
•

středa 15.7. 2020 v 16:00 hod., parkoviště sportovně rekreačního areálu v Hlučíně.

•

středa 15.7. 2020 v 16:30 hod., točna autobusů na Šídlovci v Ostravě-Hrabové

Program:
Děti budou dle věku rozděleny do několika družstev. Program tábora je zaměřen na získání
základních tábornických dovedností, turistiku, hry v přírodě. Fotky a komentáře z dění tábora
budete moci sledovat online na webových stránkách tabor.torali.cz.
Ubytování:
Povinné vybavení pro všechny je spací pytel a polštář. Děti budou na táboře ubytovány v
budově (mladší a nejmladší) a ve stanech (nejstarší).
Stravování:
Stravování 5x denně, pitný režim je samozřejmostí.

Seznam zakázaných věcí
Моbilní telefon, kapesní nožík, zápalky, svíčky.

Seznam povinných věcí
•
•
•
•

spací pytel a malý polštář
domácí obuv / přezůvky do budovy (vhodné i pro pohyb v tělocvičně)
plechový nebo umělohmotný hrníček
repelent – u dětí do 12 let odevzdejte podepsaný u autobusu

Seznam doporučených věcí
Podepište svým dětem jejich věci a u menších dětí doporučujeme i přiložení seznamu sbalených věcí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pevná obuv, tenisky, otevřené boty
hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, šampon, opalovací krém)
kalhoty, kraťasy
tepláky / šusťáky
spodní prádlo, ponožky
trička s krátkým a dlouhým rukávem
svetr / mikina
starší oblečení k ohni
větrovka
ručník
čepice / kšiltovka
pláštěnka
plavky
pyžamo
kapesníky
sluneční brýle
menší plastovou láhev na pití (max. 1l)
psací potřeby, dopisní papír + známky + nadepsaná adresa
baterka / svítilna + náhradní baterie
doporučené kapesné 300 Kč (můžete odevzdat v obálce u autobusu)

