I.

turnus

Informace a platba k táboru
Letní pobytový tábor Prudká
CENA POBYTOVÉHO TÁBORA 3800 KČ ZAHRNUJE:
•
•

•
•
•

Ubytování
Strava (dětská porce) – nově možnost příplatku 600 Kč za dospělou porci. (Celková
cena tábora v tomto případě činí 4400 Kč. Prosíme o vyplnění políčka v internetovém
bankovnictví zpráva pro příjemce slovy DOSPĚLÁ PORCE. Děkujeme.)
Aktivní program
Materiál
Pitný režim

POUČENÍ O PLATBĚ
Zálohu zaplaťte do 31. 3. 2021 ve výši 2000 Kč.
Zbylou část zaplaťte do 31. 5. 2021, doplatek činí 1800Kč.

PŘIHLÁŠKY
Vytištěné a podepsané přihlášky doneste na DDM Legionářská po uhrazení celé částky.
Nejpozději do 11. 6. 2021.

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH
Pokud budete chtít, aby Vaše dítě bylo ubytováno v chatce s určitými účastníky, dostavte se
1. – 16. 4. 2021 na DDM Legionářská, nebo volejte na: 541 230 277.
Jinak jsou děti rozděleny vedoucím.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
PŘÍJEZD (den, čas, místo)
ODJEZD (den, čas, místo)
DOPRAVA
TELEFON NA VEDOUCÍHO
ADRESA TÁBORA

4. 7. 2021, 16:00 - 17:00, RS Prudká
10. 7. 2021, 9:00 - 10:00, RS Prudká
VLASTNÍ
Tejčková Jana 731 138 155
Rekreační středisko Prudká
LT Kuřim (jméno dítěte)
Doubravník 256
592 61 Doubravník

POVINNÉ VYBAVENÍ DÍTĚTE
Kufr (velká taška, krosna)
Malý batoh na výlety
Krátké a dlouhé kalhoty
Oblečení na spaní
Mikina (teplá košile, svetr)
Tepláková (šusťáková) souprava
Trika s dlouhým rukávem
Trika s krátkým rukávem
Větrovka (nepromokavá bunda)
Ponožky (více než je počet dnů)
Spodní prádlo (více než je počet dnů)
Plavky (pro neplavce rukávky)
Ručníky (2x)
Pevná (plná) obuv
Otevřená letní obuv (sandály)
Sportovní boty
Boty do vody (do sprchy)

•
•
•

Gumáky
Sáček na špinavé prádlo
Hygienické potřeby ŠAMÓN
Pokrývka hlavy (kšiltovka)
Baterka na svícení
Zápisník, pero tužky, pastelky
Oblíbená stolní hra, karty, knížka
Repelent
Opalovací krém
Kapesníčky
Sluneční brýle
Pláštěnka
Lahev na pití
Pravidelně užívané léky (předáte
zdravotníkovi)
Kartička zdrav. pojišťovny
Kapesné
BÍLÉ TRIČKO NA TVOŘENÍ

Věci dejte dětem spíše starší, může dojít k poškození či ztrátě.
Věci řádně označte, aby si je děti poznaly a přivezly zpět. Přidejte do kufru
seznam věcí.
Užívání mobilních telefonů mimo osobní volno je zakázáno, narušuje to
program tábora.

Organizátor tábora neručí za cennosti dětí jako jsou věci z drahých kovů, mobilní telefony,
fotoaparáty, notebooky, tablety, je to pouze na zodpovědnosti rodičů.

PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR ODEVZDEJTE ZDRAVOTNÍKOVI
1. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
2. Potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodičů v den příjezdu
3. Originál „Posudek o zdravotní způsobilosti“ a kopii pro archivaci - originál vracíme při
odjezdu.
4. Léky, které dítě užívá (kdy a kolik nalepené na krabičce)

