OBECNÍ ÚRAD V NEPOLISECH
POKYNY PRO LETNÍ DETSKÝ TÁBOR
Ahoj táborníku!
V letošním roce opět pojedeme na letní dětský tábor Chata Homole v rekreačním středisku u obce
Ostružno (okr. Jičín).
Chata Homole je rekreační zařízení, které se nachází asi 7 km od Jičína směrem na Sobotku pod
Velišským hřebenem v klidném lesním zákoutí. Objekt má k dispozici 42 lužek a 3 přistýlky v budově a
pro větší skupiny je možné zajistit tábor ve stanech s podsadou.
Návštěvníci mají možnosti různého sportovního vyžití, peších či cyklistických výletu. Strava je velmi
bohatá a pestrá, podává se 5x denně.
Důležité !!! - Do stravovací části zařízení je vstup povolen pouze v přezůvkách, proto nezapomeňte
přibalit pantofle či bačkory.
Do konce června si zajistěte potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od svého praktického lékaře.
Nelze již získat potvrzení od zastupujícího lékaře!!!
Na tábor je nutno vzít si vhodnou výbavu:
Plavky, plavecké pomůcky
1 triko bílé, bez obrázku - na
Spacák !!! Karimatka !!!
(křidýlka, kruh)
vymalování
2-3 sportovní tílka a 2-3 trika

malý polštářek

šusťákovou soupravu

2 teplákové soupravy, 2 kraťasy

sluneční brýle, opalovací krém

čepici (proti slunci)

6 páru ponožek

zájmové předměty (např.
hudební nástroj)
šicí potřeby

2 x mikina

psací potřeby, penál nebo
pastelky
mýdlo, zubní kartáček, pastu,
2xručníky, hřeben,
Baterku

pláštěnku

batoh na výlety

gumové holínky – povinná
výbava!!!
pyžamo

Kapesníky

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

kapesné cca 300,- Kč

6 ks spodního prádla

přezůvky – povinná výbava!!

láhev na pití - vhodnou na
vícedenní použití
2x sportovní obuv (z toho 1x na
turistiku)
zpěvníčky z předchozích táborů
kopie karty zdravotní
pojišťovny
150,- Kč bude vybráno na vstupy
(v případě nevyčerpání celé
částky bude zbytek vrácen).

NEZAPOMEŇ NA TEPLÉ OBLEČENÍ. TAKTÉŽ NA SVAČINU NA PRVNÍ DEN.
Prvním teplým jídlem bude večeře.
Věci si ulož 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
 nevozte s sebou drahé věci a nebezpečné předměty (nože apod.)
 peníze si lze uložit u vedoucích
 v případě poškození majetku tábora bude nutné vzniklou škodu uhradit
 před odjezdem proběhne prohlídka hlavy – VŠI
SRAZ: sobota 16. července 2016 v 07,30 hod před Hasičskou zbrojnicí v Nepolisech (odjezd cca v
08,30 hod)
PRÍJEZD: sobota 23. července 2016 kolem 12,00 hod
Na Tvou účast se těší: Martina, Petr, Jana, Zuzana, Tereza,
Vít, Honza, Pavel, Marcela, Eliška, Petra a instruktoři - Áďa, Verča, Áďa, Jenda, Domes, Jenda
Bližší informace lze poskytnout na tel. 731 568 546.
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Za ztrátu neručíme.

