Informace k odjezdu a návratu dětí
Odjezd:
14. 7. 2013 týdenní tábor –Rebelka a tajemní rytíři a Výtvarný tábor v 9:00 z parkoviště
u supermarketu Albert v Kutné Hoře (sraz v 8.30) a 9:30 z autobus. nádraží v Čáslavi.
14. 7. 2013 Sportovní tábor a Bárt sraz v 8.30 u prodejny kočárků Videko, nájezd k benzinové
pumpě na straně u kapličky (přes silnici proti Albertu) v Kutné Hoře odjezd v 9:00 a a 9.30 z
autobusového nádraží v Čáslavi
20. 7. 2013 týdenní tábor –Rebelka a tajemní rytíři, Úsvit žoldáků a Maminky s dětmi v
9.00 z parkoviště u supermarketu Albert v Kutné Hoře(sraz v 8.30) a 9.30 z autobusového
nádraží v Čáslavi
Na dopoledne připravte dětem batůžek s malou svačinou a pití, pobyt začíná obědem.
Návrat : Rebelka a rytíři, Výtvarný tábor, Maminky s dětmi ve 12.00 na místo odjezdu.
Sportovní tábor, Bárt a Airsoft ve 14.28 na vlakové nádraží v Kutné Hoře.
Před odjezdem odevzdejte v nadepsané obálce:
prohlášení o bezinfekčnosti,
prohlášení o zdravotní způsobilosti absolvovat tábor ( od lékaře !!! )
průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
očkovací průkaz pokud dítě má
POKUD DÍTĚ UŽÍVÁ LÉKY, ODEVZDEJTE JE S PŘÍSLUŠNÝMI INFORMACEMI O UŽÍVÁNÍ V OBÁLCE
OZNAČENÉ JMÉNEM DÍTĚTE!
Bez těchto náležitostí nebude dítě moci být do tábora přijato!
Kapesné pro malé táborníky možno také v nadepsaných obálkách /rozměněné kovové mince/
uschovat u vedoucích tábora. Oddíloví vedoucí budou postupně dětem peníze vydávat. V táboře je
kiosek s nanuky a sladkostmi + kapesné na výlet (zmrzlina…)

Doporučený seznam potřeb pro tábor
oblečení: (orientační počty určeny na týden)
větrovka
funkční pláštěnka
3 trička s krátkým rukávem (z toho 1 starší na hry venku)
2 trička / rolák / košile s dlouhým rukávem
svetr / mikina
tepláky alespoň dvoje
dlouhé kalhoty (na výlety)
kraťasy (1-2 na hry a sport venku, 1 na výlety)
ponožky, teplé ponožky dle uvážení

spodní prádlo dle uvážení
oblečení na spaní
boty: pohodlné na výlety, tenisky na hry a sport, přezůvky do chatky, holínky, sandále
ostatní:
klobouk nebo čepice proti slunci, sluneční brýle
šátek, 2 ručníky, kapesníky
plavky, neplavci kruh / vesta
dobře uzavíratelná láhev na pití min. 1 litr
toaletní potřeby: mýdlo, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, žínka, šampón, krém na opalování,
repelent-podepsaný
sáček / taška na špinavé prádlo
propiska, tužka, pastelky / fixy, ořezávátko, guma
blok na kreslení
dopisní papíry, obálky-malé děti již nadepsané, známky
přiměřené kapesné
batůžek na výlet
dále doporučujeme:
společenská hra, karty
hračka - plyšáček na spaní – pro nejmenší
knížka, časopis
pro účastníky výtvarného tábora ještě:
pastelky, tužka, nůžky, lepidlo, prostěradlo, kapesní nůž, sešit, provázek, 10 velkých zavíracích
špendlíků, jehla a nit, hrábě- bez násady, šroubovák nebo jiný vhodný nástroj pro práci s itongem,
malá plechová krabička (třeba od tabákových výrobků, voňavek, koření..)
pro účastníky Airsoftového tábora ještě:
kdo vlastní - svoji zbraň, brýle, maska (možno zapůjčit na táboře)
spací pytel, batoh (větší, na pochody), baterka, láhev na vodu, ešus, pevnou obuv, pláštěnku,
šátek, pokrývku hlavy (čepice nebo klobouk), oblečení pro pohyb v lese.
Doporučené: celta, stan, polní (outdorová) lopatka, zavírací nůž, kompas nebo buzola.

nedoporučujeme:cenné věci (prstýnky, řetízky, mobilní telefony)– organizátor tábora neručí za
jejich případnou ztrátu či poškození
elektrické přístroje, které se zapojují do el.sítě
poznámka:
Vážení rodiče,
věci doporučujeme zabalit do kufru či cestovní tašky, kufr je vhodnější pro snadné udržení
pořádku.
Nebalte svým dětem sami, pouze jim pomozte radou, jak věci do kufru uložit; vaše dítě si tak
nejen snáze zapamatuje, co s sebou má a lépe zvládne balení při návratu.
Aktuální seznam věcí doporučujeme přiložit do zavazadla; věci pokud možno označte jménem
táborníka-fixem
Seznam potřeb je doporučený - množství oblečení záleží na Vašem uvážení, s ohledem na
charakter tábora uvažujte s oblečením: na pobyt v chatce, pokoji či společenské místnosti, na hry a
sport venku, na výlety…
Adresa a kontakt na místo konání tábora
Prosím, pošlete svým dětem pohled nebo dopis, aby měly radost. Nezapomeňte, ostatní děti
pozdravy dostanou! Pro účastníky týdenních pobytů pošlete pozdrav včas, aby jim stihl přijít,
děkujeme.Rekreační zařízení Ředkovec, Světlá nad Sázavou, 582 91
Mgr. Jiří Němeček – hlavní vedoucí

774 882 565

Mgr. Jana Růžičková

777 816 808

Na těchto telefonech obdržíte spojení na oddílového vedoucího vašeho dítěte nebo potřebné
informace o jeho pobytu.

