Doporučené oblečení:
dlouhé kalhoty

bunda nebo větrovka

kraťasy

pláštěnka (pončo)

silnější mikina nebo svetr

čepice, kšiltovka proti slunci

triko s dlouhým rukávem

plavky

triko s krátkým rukávem,

sportovní obuv

spodní prádlo

Pohorky (vyšlápnuté)

ponožky

tenisky

teplé ponožky

sandále

oblečení na noc

holinky

oddílové tričko, mikinu (kdo má)
Spaní, hygiena
spacák, deku, polštářek, plyšáka

kartáček na zuby, zubní pasta

pěnovou nebo nafukovací karimatku

mýdlo, šampon na vlasy

igelit (pod věci do stanu cca 2x2m)

hřeben

provázek na sušení oblečení, kolíčky

Repelent,

látkový pytel na špinavé prádlo

krém na opalování, krém na ruce

ručník (jeden větší a jeden menší)

kapesníky
balzám na rty

Ostatní doporučené vybavení

láhev na pití s dobrým uzávěrem

táborový ešus (jídelní miska), věci na
jídlo prosíme označit
lžíce

sluneční brýle (pokud nosíte)

utěrka

baterka, čelovka (náhradní baterie)
zavírací nůž s pojistkou
(poučte děti o bezpečném používání)
škrabka na brambory

psací potřeby, blok

hrnek na pití

KPZ (šitíčko)

kapsář do stanu (pro dvojici, kdo chce)

léky pro osobní potřebu

batoh na jednodenní výpravu

dopisní papír, známku
Bibli (kdo má)

Zkuste nechat Vaše dítě, aby si na tábor (pod Vaším dohledem) sbalilo samo.
Seznam věcí (např. nalepený na víku kufru) dítěti pomůže při balení na konci tábora.
Kapesné dejte dětem podle vlastního uvážení.
Při odjezdu na tábor se budeme řídit aktuálním opatřením ohledně šíření nákazy Covid-19.
Prosíme, přibalte dětem respirátor nebo nano roušky, případně vlastní dezinfekci na ruce.

Nedoporučujeme:
Cenné a drahé věci (prstýnky, řetízky, přehrávače, mobilní telefony, tablety), velké zásoby jídla
(první jídlo bude na táboře oběd), pyrotechniku či jiné nebezpečné předměty. Je přísně
zakázáno používat ve stanech svíčky či jiný otevřený oheň.

Telefony na táboře:
Děti si s sebou mobilní telefon vzít mohou, i když to zejména u mladších dětí nedoporučujeme. To
proto, že na táboře není elektřina (nejsme schopni zajistit dobíjení baterie), telefony při špatném
skladování často navlhnou, hrozí riziko poškození. Děti se obtížněji adaptují, časté volání domů
může prohloubit stýskání.
Vedení tábora nenese odpovědnost za zničení telefonu.
Před táborem dětem vysvětlete, ať mají telefon po většinu času vypnutý, aby se jim nevybil a ať
ho skladují v suchu, ve stanu a nepoužívají ho před dětmi, které telefon nemají.
Pokud budete chtít zatelefonovat vedoucím, např. o informace nebo si promluvit se
svým dítětem, využijte k tomu prosím času o poledním klidu mezi 13:00 až 14:00 hodinou na
telefon vedoucích: 739 684 491 nebo 604 253 639, abyste nenarušovali společný táborový
program. V mimořádných případech můžete volat kdykoli, ale není jisté, že telefon budeme
mít u sebe. Děkujeme za pochopení.

Nezapomenout:
Pro přihlášení na tábor:
- Odevzdat přihlášku na tábor
- Zaplatit účastnický poplatek
- Odevzdat Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře
Při odjezdu na tábor (vedoucímu nebo zdravotníkovi):
- Nástupní list dítěte na tábor,
- Kopii průkazu zdravotní pojišťovny
- Plnou moc pro doprovod vedoucího k ošetření u lékaře
- Léky (pokud vaše dítě nějaké užívá)
Případné další informace o zdravotním stavu před odjezdem sdělte zdravotníkovi
(Martině Paulusové)

Dokumenty si můžete také stáhnout na našich stránkách a předem prostudovat. Pro opatření k
šíření nákazy Covid-19 je nutná čerstvost potvrzení o bezinfekčnosti s dovětkem o neexistujících
příznacích virového infekčního onemocnění.

Adresa na tábor:
Na tábor je možné posílat poštu na následující adresu:

Letní dětský tábor AVENGERS, Mravenci Okrouhlice,
Pošta Paseka u Šternberka, č. p. 94, 783 97

Návštěvy:
Z důvodu hygienicko –protiepidemických opatření a kratšího trvání tábora návštěvní den pro
rodiče neproběhne. Děkujeme za pochopení. Pošlete dětem třeba pohled nebo dopis. Děti
to určitě potěší. Kromě klasických pohledů a dopisů je možnost poslat pohled také elektronicky (třeba s vlastní fotkou), aniž byste museli na poštu. Veškeré informace najdete na webových
stránkách pohledniceonline.cz

Rady z praxe:
Na táboře vystačíme se staršími obnošenými věcmi, nedávejte dětem věci nové. Věci zabalte
např. do kufru. Kufr je plochý a snadno se vejde pod postel a lépe se v něm udrží pořádek.
Na špinavé prádlo dejte plátěný pytlík. Jako ochranu od zemní vlhkosti přibalte igelit, který si dají
děti pod svoje zavazadla. Pro děti můžete ušít i „kapsáře do podsadových stanů“ na přehledné
umístění věcí (zadejte slovo do google-obrázky)

Informace:
Richard Sýkora
Martina Paulusová

telefon 739 684 491
telefon 604 253 639 (zdravotník)

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na aktuální situaci spojenou se šířením nákazy COVID-19 považujeme za
důležité vás informovat, že v případě výskytu infekce nemoci COVID-19 na táboře, bude tento
tábor příslušnou hygienickou stanicí ukončen. V tomto případě jste povinni zajistit, osobně či
pověřenou osobou, odvoz vašeho dítěte z tábora domů a následně se řídit pokyny hygienika a
ošetřujícího lékaře. V případě ukončeného tábora nelze očekávat vrácení celého táborového
poplatku, ale maximálně dosud nevynaložené části, což s ohledem na fixní náklady tábora
nebude odpovídat poměrné části za nerealizované dny.

