Upřesňující pokyny pro rodiče dítěte
Podzimní dětský tábor Rejvíz 2022
Přihlášením dítěte na náš dětský tábor souhlasíte se zákazem používání mobilních telefonů dětmi.
Návštěvy rodičů na táboře nejsou vhodné. Žádáme rodiče, aby toto respektovali.
K autobusu prosíme přineste
• Vyplněný nástupní list a plnou moc a KOPII kartičky pojištěnce. Vyjádření lékaře NENÍ na
podzimní tábor potřeba.
Kontaktní údaje:
• Ing. Radomír Orkáč
• Email: info@torali.cz
• Tel.: 604715917
Odjezd:
• úterý 25.10. 2022 v 15:30 hod., nevyužívaná točna autobusů v Ostravě-Hrabové (viz
https://mapy.cz/s/bucosunocu)
• úterý 25.10. 2022 v 16:15 hod. parkoviště sportovně rekreačního areálu v Hlučíně (viz
https://mapy.cz/s/27XJz)
Příjezd:
• neděle 30.10. 2022 v 14:00 hod., parkoviště sportovně rekreačního areálu v Hlučíně (viz
https://mapy.cz/s/27XJz)
• neděle 30.10. 2022 v 14:30 hod., nevyužívaná točna autobusů v Ostravě-Hrabové (viz
https://mapy.cz/s/bucosunocu)
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:
Děti budou na táboře ubytovány v budově.
Povinné vybavení pro všechny je spací pytel a polštář.
Adresa tábora:
Chalupa U Tetřívka, Rejvíz 43, 793 76 Zlaté Hory.

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. Spací pytel a polštář (povinné)
2. Plechový nebo umělohmotný hrníček (povinné)
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 50 Kč

