INFORMACE K ODJEZDU DĚTÍ NA TÁBOR 2020
• u odjezdových míst budou vedoucí v trikách s nápisem “Tábory s námi”
• aktuální informace sledujte na našem FB: https://www.facebook.com/taborysnami
• prosím zkontrolujte si den před odjezdem případné aktuální informace na FB
• PROSÍM, zkontrolujte si SEZNAM VYBAVENÍ, především SPACÍ PYTEL, bez něj se dítě tábora nemůže zúčastnit.
Bližší informace k odjezdu dětí na tábor v sobotu 1. 8. 2020 a příjezdu z tábora v neděli 16. 8. 2020:
PARDUBICE
z parkoviště u lodě Arnošt, Labská 2746, Pardubice
odjezd: v sobotu 1. 8. 2020 v .... hodin (sraz v 14.40 hodin)
příjezd: v neděli 16. 8. 2020 v cca ... hodin
KUTNÁ HORA
z autobusového nádraží u obchodu Billa
odjezd: v sobotu 1. 8. 2020 v ... hodin (sraz v ... hodin)
příjezd: v neděli 16. 8. 2020 v cca ... hodin
PRAHA
z hlavního vlakového nádraží – sraz u výstupu z metra ve vestibulu haly u knihkupectví Neoluxor – SEVER
(viz. plánek – místo označené hvězdičkou)
odjezd: v sobotu 1. 8. 2020 v ... hodin – odjezd vlaku (sraz v ... hodin – u výstupu z metra ve vestibulu haly)
příjezd: v neděli 16. 8. 2020 v cca ... hodin – příjezd vlaku, předání dětí na na stejném místě
Děti, které jedou vlakem a bylo jim již 15 let potřebují občanský průkaz (vnitřní předpis ČD).
OLOMOUC
z hlavního nádraží – sraz v čekárně pro cestující ve vestibulu haly
odjezd: v sobotu 1. 8. 2020 v ... hodin – odjezd vlaku (sraz v ... hodin – v čekárně pro cestující ve vestibulu haly)
příjezd: v neděli 16. 8. 2020 v cca ... hodin – příjezd vlaku, předání dětí na na stejném místě
Děti, které jedou vlakem a bylo jim již 15 let potřebují občanský průkaz (vnitřní předpis ČD).
Rodiče, kteří přivezou své děti INDIVIDUÁLNĚ do objektu tábora:
PROSÍME o dodržení časů a pokynu vjíždět k bráně areálu tábora, abychom neblokovali cestu pro autobusy. Děkujeme
příjezd: v sobotu 1. 8. 2020 v ... hodin (pokud přijedete dříve, prosíme o vyčkání na parkovišti před koupalištěm
a vjezdu do tábora až v ... hod.)
odjezd: v neděli 16. 8. 2020 v ... hodin (pokud přijedete dříve, prosíme o vyčkání na parkovišti před koupalištěm a vjezdu do tábora až v ... hod.)
Adresa tábora Rekreační zařízení DT Sluníčko
539 52 Trhová Kamenice
GPS souřadnice: 49°46‘40.911“N, 15°48‘43.458”E
PROSÍME VÁS
• Prosím respektujte uvedené časy, autobusy odjedou opravdu přesně a není možné na nikoho čekat.
• Nezapomeňte přinést s sebou LIST ÚČASTNÍKA, KOPII POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A KOPII PRŮKAZU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. Bez těchto dokumentů není možné přijmout dítě na tábor!!!
• Dejte dětem na cestu nějaké PITÍ (nejlépe stolní neperlivou vodu)
• Dětem, které potřebují na cestu KINEDRIL, dejte prosím doma půl hodiny před odjezdem!
• Dětem, které užívají nějaké LÉKY: léky prosím popište jménem na balení i s dávkováním a předejte vedoucím
u autobusu/vlaku - všechny léky Vašeho dítěte zabalené s popisem užívání jako jeden uzavřený balíček – pytlíček
se samolepkou se jménem dítěte!
• Vzhledem k vysokému výskytu VŠÍ prohlédněte dětem hlavu před odjezdem. Pokud použijete přípravek proti vši

dětské, sdělte nám datum a druh přípravku, ať předejdeme zbytečným zákrokům - případně opakovaným. Dejte
prostředek dítěti s sebou.
• Vážení rodiče, opakovaně se stává, že dítě nemá BOTY vhodné na běhání po lese nebo má jedny, které se během
tábora rozpadnou. Dítě se pak nemůže plnohodnotně zúčastnit programu. Dbejte na to, aby dítě mělo opravdu
dvoje pevné boty (botasky, pohorky...)
• Prosím, dejte dětem dvě PET láhve (0,5 l) S JMÉNEM DÍTĚTE (na pití v lese a při hrách).
• Prosím, dejte dětem malý baťůžek, v kterém si budou nosit pití do lesa a budou ho potřebovat i na výlet.
• Prosím, podívejte se na náš facebook 31. 7. 2020, budou zde případné upřesňující informace.

Během tábora budeme dávat FOTOGRAFIE na https://www.facebook.com/taborysnami
Vážení rodiče, žádná informace je dobrá informace. Nemusíte mít obavy, v případě jakékoliv mimořádné situace (onemocnění, úraz, mimořádné stýskání) rodiče vždy informujeme telefonicky. Takže pokud Vám nikdo nevolá, Vaše dítě se
má báječně, a to i když ho ten den nenajdete zrovna na fotografiích na FB.

S pozdravem
vedení tábora

