Organizační pokyny letní dětský tábor – ŠVABINA NA TÁBOŘE 2020
INFORMAČNÍ LIST k LT ŠVABINA NA TÁBOŘE 2020, 5. – 10. 7. 2020

Pořadatel: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov
Přihlášky: se doručují paní uč
uč. Mgr. A. Maškové, Mgr. M. Hadravové, Mgr. S. Prokešové
a as. ped. M. Harčárové.
Sraz: před budovou 1. stupně ZŠ
- odjezd v neděli dne 5. 7. 2020 v 15:00 hod, sraz ve 14:30hod
- návrat v pátek dne 10. 7. 2020 kolem 14:00 hodin
- čas odjezdu a návratu je orientační
ntační +/
+/- 30 minut od uvedeného času
Místo: Mariánská - v krásném prostředí Krušných hor, nedaleko Božího Daru a Jáchymova
Druh tábora: Stálý, ubytování v penzionu, prostory pro hry při nepříznivém počasí.
Doprava autobusem k táborové základně; jídlo pětkrát denně; pitný režim.
Adresa pro korespondenci na LT: Jméno dítěte
Pension Vytásek
P. Jilemnického 9
363 01 Jáchymov – Mariánská
tel. č. +420 777 135 117
Pojištění: Doporučujeme děti před odjezdem pojistit.
Při odjezdu odevzdejte vedoucímu:
1.) Kartičku zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)
fotokopie).
2.) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – případně léky s přesným návodem
na používání (ne starší 2 let)
let
3.) Prohlášení o bezinfekčnost
bezinfekčnosti s datem odjezdu
Mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače, digitální hry, řetízky, větší finanční obnosy
atd., prosím, dětem
em na tábor nedávejte. Případnou ztrátu nelze nahradit!
Případné informace o průběhu tábora je možné získat u vvedoucích,
edoucích, a to vždyv čase od
13 do 14 hod. (Mgr. A. Mašková - 606 464 876, Mgr. M. Hadravová
adravová - 722 517 277,
Mgr. S. Prokešová - 603 522 607, M. Harčárová - 605 553 245).
Kapesné: dle vlastního uvážení.
Návštěvy v táboře: Nejsou z hygienických a psycholog
psychologických
ických důvodů povoleny. Vždy je ale
možné kontaktovat vedoucího tábora a jakoukoliv situaci řešit s ním.
Předčasný odjezd z tábora nebo pozdější nástup je třeba předem oznámit některé
z vedoucích.
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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR

Základní věci:
-spodní kalhotky, slipy
- kapesníky (i papírové)
- ponožky obyčejné, ponožky teplé
- trička - krátký i dlouhý rukáv
- kraťasy
- plavky
- neplavci - kruh, křidýlka
- tepláky (jiné dlouhé kalhoty vhodné na hry)
- nepromokavá bunda
- mikiny, svetry
- věci na spaní
- sandály/letní
letní pantofle, sportovní obuv na hry a delší trasy

Hygienické potřeby:
- 2 ks ručník
- mýdlo v krabičce, šampón na vlasy, kartáček na zuby + pasta, ochranný krém, opalovací
krém, repelent, hřeben
- podepsaná igelitová taška na špinavé prádlo

Nutné věci:
- PLÁŠTĚNKA+ GUMÁKY
- PŘEZŮVKY
- kšiltovka nebo klobouček
- baterka + náhradní baterie
- umělohmotná láhev + malý batůžek na výlety

Doporučené věci:
- malý penál (pastelky,
pastelky, propisky, nůžky
nůžky), blok,
- dopisní papír (maléé děti s předepsanými adresami) + známky
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Souhlas s jízdou na koni

Já…………………………………………………………………………… - zákonný zástupce
dítěte…………………………………………………………………………………………….
souhlasím s tím,
aby se mé dítě zúčastnilo projížďky na koni na LT „Švabina na táboře“ konaném
v termínu od 5. do 10. 7.2020.

V Sokolově dne………………………………………………
Podpis zákonného zástupce…………………………………..

