Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 670/46, tel.: 567 303 521

POKYNY

pro účastníky Záhady zlaté stuhy – Hájenka, Černé lesy,
termín 30.6. – 10.7. 2018

SRAZ

účastníků je v sobotu 30. 6. ve 13:30 hod. na parkovišti FC Vysočina, za hlavní
tribunou fotbalového hřiště (vjezd z ulice E. Rošického – pod bazénem). Odjezd společného
autobusu je ve 14:00 hod. Program začíná u autobusu, bylo by tedy vhodné, aby všichni
účastníci jeli z Jihlavy.
Pokud i tak své dítě povezete sami na tábor, dejte prosím vědět SMS na tel: 724 70 69 80, ve dnech
27. – 28. 6. Dítě na tábor přivezte až po 15.00 hod., a to z důvodu provozu na úzké silnici k hájence.

NÁVRAT v neděli 10. 7. 2018 na parkoviště FC Vysočina v cca 12:00 – 12:30 hod.
Opět dejte předem vědět (na telefony viz. níže v pokynech), že si pro dítě přijedete. V den odjezdu
přijeďte na hájenku v době 9.30 – 10.00 hod.

Žádost – vzhledem k výskytu vší u dětí v základních školách, důrazně prosím o sledování
před nástupem na tábor a případné upozornění, že bylo dítě odvšivováno. Předem děkuji
za pochopení.
Při příjezdu dítěte domů je třeba provést prohlídku ohledně klíšťat. Děti budou na táboře
pravidelně kontrolovány.

PŘI ODJEZDU NA TÁBOR ODEVZDAT:
Řádně vyplněné Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost). Bez tohoto
prohlášení nemůže být dítě přijato na tábor. Datum na prohlášení musí být uveden v den
nástupu na tábor.
Telefony: (na hájenku 730 855 751); nouzově 724 70 69 80 (mobil – hlavní vedoucí)
Adresa na tábor:

Letní dětský tábor
Hájenka Černé lesy
588 32 Brtnice

VYBAVENÍ NA TÁBOR:
Vše dětem zabalte do podepsaného kufru nebo cestovní tašky, oblečení a věci menším
dětem označte a do kufru vlepte seznam. Děti budou bydlet v chatkách po čtyřech, tak jak se
domluví s kamarády. Do oddílů si je rozdělíme podle věku (vzhledem k soutěžím).
!!! NEZBYTNĚ NUTNÉ:
- bílé triko (postačí nošené, bude se na něj malovat)
- pláštěnka a holínky (opravdu nepromokavé boty)
- podepsaná funkční baterka
- větší šátek (aby se mohly zavázat oči)
- vlastní spací pytel s obalem
- froté prostěradlo na jedno lůžko s gumou
- povlek na polštář (rozměr polštáře v chatce je 60x 40 cm) / deky dětem zapůjčíme
- lahev na pití
- pokrývka hlavy proti slunci
- plavky

…dále

Doporučený seznam oblečení:
- spodní prádlo a ponožky v přiměřeném množství (nejlépe na každý den)
- trička, košile
- dlouhé a krátké kalhoty + plátěné kalhoty
- boty – tenisky na sport, přezutí do chatky
- svetr, mikinu, vestu
- kapesníky
- plavky, sluneční brýle, opal. krém, osuška
- dětem co neumějí plavat nebo plavou částečně nafukovací kola nebo rukávky
- hygienické potřeby: nutné – kelímek na vodu při čištění zubů, kartáček + pasta,
ručník, mýdlo, toaletní papír
- punčochové kalhoty nebo jiné kalhoty na podvlečení
- oblečení na spaní
- postřik proti klíšťatům a komárům
- poštovní známky+pohledy nebo dopisní papíry – menším dětem vypsat adresu
- kapesní nožík – podepsat, bude uložen u vedoucího oddílu, není nutný!
- na výlet – turistická obuv, nepromokavá bunda s kapucí, batůžek, láhev na pití,
peníze (jen v menším obnose)
Nebrat s sebou: drahé šperky, hodinky, fotoaparát, mobil, tablet, rádio atp.
Za případnou ztrátu nebo poškození neručíme!
Léky: řádně označte jménem a způsobem užívání. U dětí, které užívají inhalátor, je
nutné, aby ho měly s sebou 2x.
Při odjezdu – u autobusu odevzdat zdravotníkovi tábora nebalte dětem do zavazadel!
Strava: první den začínáme svačinou, poslední den snídaně a sušenka s ovocem na cestu.
Dětem s sebou pouze sladkosti. Nedávejte potraviny, které se rychle kazí.
Prosba: dětem zdůrazněte, aby komunikovaly a vždy sdělily co se jim děje. Rodiče si mohou
kdykoliv zavolat (nejlépe na pevnou linku, mobilní síť – špatný signál) a informovat se.
Dodatek: Kdo mi poslal originál potvrzení od lékaře a bude ho chtít zpět, tak ať mi dá,
prosím, vědět. Je to váš majetek. Zároveň, kdo máte u mne loňské potvrzení, zdůrazněte
aktuální zdravotní problémy v bezinfekčnosti.

Případné dotazy a další informace Vám sdělím pomocí mailu, či na telefonním čísle.
S pozdravem
Petr Prokop
hlavní vedoucí tábora

