OBEC NEPOLISY
POKYNY PRO LETNÍ DETSKÝ TÁBOR 2019
Vážení rodiče,
Vaše dítě se na základě závazné přihlášky, zúčastní v termínu od 27. 7. do 3. 8. 2019 letního tábora pořádaným
Obcí Nepolisy.
V letošním roce pojedeme na letní dětský tábor do rekreačního střediska DRAK Křižanov. Rekreační středisko
Křižanov se nachází v atraktivním prostředí Českomoravské vrchoviny u městyse Křižanov. Atmosféra střediska
je dána provázaností areálu s okolními jehličnatými lesy a rybníkem Loučka. Samotný areál pak připomíná anglický
park.
Rekreační středisko disponuje několika hřišti - zejména na fotbal, volejbal, nohejbal, košíkovou, tenis apod. K
dispozici jsou také klubovny, letní jídelna a veškeré další zázemí, které k areálu náleží (např. ohniště, parkoviště,
pláž u rybníka, louky apod.)
 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 vyplnění ,Dodatku listu účastníka". Toto prohlášení
přineste podepsané v den odjezdu. Věci dle doporučeného seznamu sbalené v kufru označeném jmenovkou.
 Při cestě do tábora je plánovaný výlet – vybavte dítě celodenní svačinou. Prvním teplým jídlem bude večeře.
 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 bude realizováno v hlavní budově rekreačního areálu a v chatkách. Žáci 1. - 3. ročníku budou
ubytováni v budově (přednost mají děvčata). Ostatní účastníci budou ubytování 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, může se stát, 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:
DRAK rekreační středisko
Křižanov 320
594 51
 Součástí informací pro rodiče je i seznam věcí, které jsou nezbytné ke spokojenému prožití týdenního tábora.
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 a nebezpečné předměty !!!zvláště pak ne šperky, nože a elektroniku!!!
Mobilní telefony důrazně nedoporučujeme, především u mladších dětí (do 5. třídy). Během táborových
aktivit děti u sebe telefon mít nemohou a pokoje – chatky mohou zůstat během dne odemčené. 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. 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. :-)))
S pozdravem
Martina Ronešová - vedoucí tábora (mobil: 731 568 546)
Další informace, formuláře a případné fotografie z tábora je možno nalézt na: www.nepolisy.cz

Další důležité informace:







Do konce června si zajistěte potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od svého praktického lékaře.
Nelze již získat potvrzení od zastupujícího lékaře!!!

NEZAPOMEŇTE NA TEPLÉ OBLEČENÍ. TAKTÉŽ NA SVAČINU NA PRVNÍ DEN.
Věci uložte do staršího nepříliš drahého kufru označeného jmenovkou (kufr s věcmi přijde zasunout
pod postel).
Léky označené jmenovkou prosím odevzdej zdravotnici v den odjezdu.
Rodiče prosím, aby volali pouze v nezbytných případech, a to na telefonní číslo: 731 568 546.

Upozornění:
 při nepředvídatelných událostech (nemoc apod.) je nutné si pro dítě do tábora dojet
 peníze si lze uložit u vedoucích
 v případě poškození majetku tábora bude nutné vzniklou škodu uhradit
 před odjezdem proběhne prohlídka hlavy – VŠI
SRAZ: sobota 27. července 2019 v 07,30 hod před Hasičskou zbrojnicí v Nepolisech (odjezd cca v 08,30
hod)
PŘÍJEZD: sobota 3. srpna 2019 kolem 12,00 hod
Na Tvou účast se těší: Martina, Petr, Zuzana, Tereza, Honza Z., Honza R., Eliška, Petra, Adéla, Dominik, Michal,
a instruktoři – Anička, Nikča, Monča, Radek a Filip

Na tábor je nutno vzít si vhodnou výbavu:
Spacák !!! Karimatka
!!! (na případné spaní venku –
oblíbené mezi dětmi)
Plavky, plavecké pomůcky
(křidýlka, kruh)
1 triko bílé, bez obrázku - na
vymalování
7 páru ponožek + případné
náhradní
7 ks spodního prádla+ případné
náhradní
2 x mikina

- posudek o zdravotní způsobilosti
(musí mýt každý)
- dodatek účastníka LDT

přezůvky – povinná výbava!!

gumové holínky – povinná výbava!!!
– případně nutné náhradní obutí
sluneční brýle, opalovací krém,
repelent
psací potřeby, penál nebo pastelky

kopie karty zdravotní
pojišťovny
čepici (proti slunci)

mýdlo, zubní kartáček, pastu, 2 x
ručníky, hřeben,
baterku

zájmové předměty (např.
hudební nástroj)
šicí potřeby

2-3 sportovní tílka a 2-3 trika

batoh na výlety

láhev na pití - vhodnou na
vícedenní použití
malý polštářek

2 teplákové soupravy, 2 kraťasy,
šusťáková souprava
pyžamo

pláštěnku

zpěvníčky z předchozích táborů

2x sportovní obuv (z toho 1x na
turistiku
kapesné cca 300,- Kč

Pink ponk pálky – kdo má a umí

kapesníky

200,- Kč bude vybráno na vstupy
(v případě nevyčerpání celé
částky bude zbytek vrácen).
Dle zájmu se bude vybírat 150,- Kč na DVD při odjezdu autobusu. K vyzvednutí budou na OÚ Nepolisy.

