Vážení rodiče,
Vaše dítě se na základě závazné přihlášky a platby, zúčastní v termínu od 29. 7. do 5. 8. 2017 letního tábora
pořádaným OÚ Nepolisy.
 Jak jsme Vás už informovali, sraz bude v sobotu 29. 7. v 7,30 hodin před Hasičskou zbrojnicí, kde
proběhne zdravotní prohlídka a za Vaší asistence i prohlídka VŠÍ.
 Při nástupu je nutné odevzdat ,,List účastníka", stačí kopie kartičky ZP, léky pokud dítě nějaké užívá,
,,Posudek o zdravotní způsobilosti" (má platnost jeden rok, lze ho použít na školy v přírodě atd.,
vystavuje ho ošetřující lékař a bude dětem vrácen při příjezdu domů). Prosíme o doplnění ,,Dodatku
listu účastníka" a toto prohlášení přineste podepsané v den odjezdu. Věci sbalené v kufru dle seznamu
věcí označené jmenovkou.
 Při cestě do tábora je plánovaný výlet.
 Děti se po dobu konání tábora budou řídit „Táborovým řádem“ a v případě jeho hrubého porušení nebo
výrazných výchovných problémů mohou být v krajním případě poslány zpět domů na náklady rodičů.
 Děti budou rozděleny do 8 oddílů pod vedením zkušených vedoucích.
 Ubytování je v budově areálu a v chatkách po 4 a 5 . Žáci 1. a 2. ročníku budou ubytovány v budově.
Žáci 3. a 4. ročníku (přednost mají děvčata) dle počtu budou ubytovány v budově. Ostatní budou dle
počtu ubytovány v chatkách.
 Zdravotní péče je zajištěna školeným zdravotníkem.
 Strava je zajištěna 5x denně, pro větší děti je možnost lehké druhé večeře. Dopolední přesnídávku děti
obdrží u snídaně. Pitný režim je zajištěn.
 Návštěvy rodičů nejsou doporučeny. Pokud přijedete, riskujete, že dítě nebude v táboře přítomno.
Vstup do prostor tábora v době jeho konání neumožňujeme. Obracíme se na Vás s prosbou - pište dětem
co nejčastěji - hlavně malým, pošta je dovážena denně.
Adresa tábora:
Rekreační středisko NADĚJE
Svratouch 306
539 42 Svratouch
 Součástí informací pro rodiče je i seznam věcí, které jsou nezbytné. Nepodceňujte prosím jeho obsah.
Bude lepší, když dítě věci nepoužije, než aby se nemělo do čeho převléci, chyběly holinky, pláštěnka
atd. Mimo uvedené věci přidejte další podle znalostí potřeb dítěte.
 Nedávejte dětem drahé věci!!! zvláště šperky a elektroniku!!! mobilní telefony důrazně
nedoporučujeme, především u mladších dětí! (do páté třídy). Možnost být v rychlém a stálém kontaktu
s rodiči je často spíše na škodu! Zvažte to prosím především u dětí, které jedou poprvé na tábor. V
táboře není možnost dobíjení. PROVOZOVATEL NERUČÍ ZA PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ NEBO
ZTRÁTU!!!
 Nezapomeňte na kvalitní spacák a karimatku, které označte jmenovkou.
 Všechny věci (nebo alespoň ty, které uznáte za potřebné) označte jménem dítěte. Ani starší děti si
často své věci nepoznají a nehlásí se k nim. :-)))
 Odjezd z objektu plánujeme v sobotu 5. 8. 2017 v 10,00 hodin. Předpokládaný návrat bude kolem 12,00
hodiny před Hasičskou zbrojnicí.

S pozdravem
Martina Ronešová - vedoucí tábora
(731 568 546)
Další informace, formuláře a případné fotografie z tábora je možno nalézt na:
http://www.nepolisy.cz/
nepaltabor.rajce.net

