.
Vážení rodiče,
Děkujeme, že jste si vybrali pro letní rekreaci Vašeho dítěte náš LT v
rekreačním středisku RS Paskov, Morávka, v chráněné krajinné oblasti Beskyd, v
malebném údolí řeky Morávky. Vašim dětem se budou věnovat školení oddíloví
vedoucí a zdravotní péče bude zabezpečena kvalifikovanou zdravotnicí. Všichni mají
dlouholetou praxi s tábory a prací s dětmi.
Děti budou ubytovány ve dvou zděných budovách, strava (5x denně) je
zajištěna, samozřejmostí je pitný režim. Vedoucí mají připraven pestrý program s
mnoha hrami a soutěžemi, sportem a turistikou. Fotky a videa z tábora budou
dostupné ze stránek http://tabor.gerlichjakub.cz (po táboře dostanete mailem odkaz a
heslo).
Adresa LT:
Rekreační areál Morávka, Morávka – 322, 739 04
Odjezd na LT je stanoven na 2.8.2018 v 13:00 hod z Ostravy Zábřehu z velkého
parkoviště u Aquaparku (za Českou spořitelnou) ul. Svazácká.
K odjezdu s sebou vezměte:
-

Kartičku zdravotní pojišťovny (originál)

-

Posudek o zdravotní způsobilosti na tábor (originál - pokud jste jej
neodevzdali společně s přihláškou)

-

Čestné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti* (datum na
potvrzení musí souhlasit s datem nástupu na tábor)

-

Souhlas zákonného zástupce – GDPR*

-

Léky, které vaše dítě pravidelně užívá a popřípadě vzkaz pro oddílového
vedoucího s informacemi o zvláštnostech v chování Vašeho dítěte

-

60 korun na táborový týmový šátek

*Prohlášení o bezinfekčnosti a GDPR jsou ke stažení zde:
http://www.svczabreh.cz/tabory-dokumenty-k-tisku
Prosíme rodiče, aby svým dětem nedávali na tábor cennější předměty (drahé mobilní
telefony, MP3, apod.), jakož i větší obnosy peněz. Za případné ztráty neuložených
peněz či cenností vedení tábora neručí.

Orientační seznam věcí:
-

prosím, balte věci starší, které děti můžou ušpinit popř. zničit. (RS se
nachází v přírodě, a my budeme v lesích a na loukách).

-

pláštěnka, gumáky, plavky, domácí obuv, batoh na záda (na celodenní výlet –
musí se tam vejít velká svačina, pláštěnka, mikina, pití), sluneční brýle, krém
na opalování, pomáda na rty – dle zvážení, láhev na pití

-

tepláková souprava, pyžamo, trička, náhradní prádlo, ponožky, pevná
uzavřená obuv, tenisky, náhradní tenisky, kalhoty, bunda, kraťasy, svetr,
mikina, šátek, rezervní oblečení

-

mýdlo, ručníky, zubní pasta a kartáček, hřeben, papírové kapesníky, pokud
dáte dítěti repelent, tak prosím mazací

-

psací potřeby, dopisní papíry, známky a obálky, malé nůžky, apod.

-

odpolední svačinka v den příjezdu (začínáme večeří)

-

stahovací obinadlo

-

baterka

-

toaletní papír

-

NUTNÉ
o hrnek na pití (ideálně podepsaný nebo nějak poznačený)
o přezůvky do chaty
o šátek
o pokrývka hlavy!!! (jiná, než šátek zmíněný výše)
o pěkné oblečení na závěrečný „ples“

Doporučujeme: vše spíše sbalit do kufru.
Příjezd z LT je dne 11.8.2018 15:30–16:00 hod. na velké parkoviště u Aquaparku
(za Českou spořitelnou) ul. Svazácká.
Milí rodiče, přivítáme účast, máte-li Vy možnost se podílet sponzorsky na zajištění
cen do soutěží (propisky, pastelky, fixy, kancelářské potřeby apod.) Děkujeme.

V Ostravě 2.7.2018
Jakub Gerlich
hlavní vedoucí tábora
tel: 723 403 201

