POKYNY K LETNÍMU SOUSTŘEDĚNÍ
Sraz v pátek 16.8.2019 v 17:00 hodin na RZ Dřevotvarka Podhradí nad Dyjí.
Odvoz dětí v pátek 23.8.2014 v 14:00 hodin (po obědě a úklidu areálu)
ČAS ODJEZDU JE NUTNÉ DODRŽET, PO NÁS NAJÍŽDÍ JEŠTĚ JEDEN TÁBOR!
Na tábor se dostanete po trase:
Znojmo -Vranov n.D.- Lančov-Jazovice-Starý Petřín(odbočit vpravo směr Podhradí nad Dyjí)- po vjetí
do lesa nad Podhradím je odbočka doprava směr RZ Borovina. Po této cestě dojedete až k RZ
Borovina. Projedete kolem brány do RZ Boroviny a na první odbočce (po cca 30ti metrech) odbočte
vlevo a pokračujte stále rovně a přijedete až k Dřevotvarce tam cesta končí.
Nejezďte kolem plotu RZ Borovina dolů z kopce!
POVINNÁ VÝBAVA:

1x tenisky na sport a hry
1x tréninkové taneční boty nebo tenisky (jarmilky) na tancování
1x letní obuv.

Po zkušenostech z minulých táborů prosíme těsně před odjezdem překontrolovat velikost taneční
obuvi, v malých botech se opravdu nedá tancovat.
Kdo potřebuje ortézy, ortopedické vložky apod. NEZAPOMENOUT DOMA!
NUTNÁ VÝBAVA:
1x holínky, 1x pláštěnka, tepláky a triko s dlouhým rukávem (mikina) na večerní aktivity, malý
batůžek, karimatka na cvičení na zemi
Potřeby osobní hygieny - mýdlo, 2x ručník, kartáček a zubní pasta, kelímek, hřeben, toaletní papír,
sprej proti komárům a klíšťatům
Ostatní - svítilna + náhradní baterie, krém na opalování, PET láhve na pití.
V případě pěkného počasí se budeme koupat, proto nezapomeňte plavky.
Zbytek osobních věcí necháváme na vlastním zvážení rodičů.
Důležité upozornění pro rodiče:
Pokud dítě užívá léky, nahlaste toto po příjezdu na tábor.
Po špatných zkušenostech ze soustředění a předcházejících táborů a hlavně z důvodu bezpečnosti
jsou na táboře zakázány mobilní telefony a ostatní elektronika! (Jedná se o běžný standard na
jiných táborech)
V případě potřeby je možné volat na mobil skupiny 605 71 21 61, popř. na mobily naše.
Kapesné dejte dítěti v přiměřené výši. Možno uložit u nás.
Při pozdějším příjezdu nebo dřívějším odjezdu na/z soustředění, se toto finančně nekompenzuje.
NEPŘEHLÉDNĚTE !!! Po příjezdu na tábor odevzdejte:
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny u které je dítě pojištěno.
Potvrzení o bezinfekčnosti - vyplněn a podepsán zákonným zástupcem. Ne starší tří dnů.
Posudek o zdravotní způsobilosti.

