
Milí rodiče, 
na tábor se budeme přepravovat vlakem. Bohužel nejsme schopni zajistit dost místa na přepravu věcí dětí.  
Proto vás žádáme, abyste sbalili dětem vše do dobrého batohu, který budou schopny samy nést! Nebalte jim 
zbytečnosti :-)

Místo konání tábora: Dědov u Teplic na Metují

Termín: 27. 7. – 3. 8. 2013

Cena: 1700 korun

Ubytování: budeme ubytováni v chalupě patřící asociaci ATOM (jejímž jsme členem) v krásné chalupě z 18. 
století. Spát budeme na postelých ve vlastním spacáku. 

Sraz: 12. 15 na Hlavním vlakovém nádraží, u bankomatu
Návrat: 15.02 na Hlavní vlakovém nádraží, u bankomatu

Na srazu prosím odevzdejte zdravotnici  obálku se jménem dítěte a v ní  průkaz zdravotní  pojišťovny (kopie 
bohužel nestačí),  očkovací průkaz (stačí kopie), podepsané  potvrzení o bezinfekčnosti, od lékaře potvrzenou 
zdravotní způsobilost.  Nutné nahlásit jakékoli zdravotní změny od odevzdání zdravotního dotazníku (nové léky, 
alergie, ... )

V případě  dotazů  se  obraťte  na  Jáju  Póčovou  nebo  Evču  Pešlovou.  K  dispozici  je  i  náš  mail: 
tomoftalmo@gmail.com
                                                           

 
Návštěvy na tábor nejsou povoleny.

Během tábora budou k dispozici tyto telefonní čísla 734654530 (Jája), 736218638 (Evča). Využívejte je jen v 
případě nutnosti. 
                                                                              
Důležité pokyny pro sbalení zavazadla

1. Vše sbalte do dobrého batohu, který vaše dítko unese!  
2. Batoh prosím balte společně s dětmi, ať vědí, kde co mají :-)  
3. Nebalte dětem zbytečné věci! O svoje zavazadlo se budou celý den starat!  
4. Na srazu bude kontrolováno, zda má dítě v batohu tučně zvýrazněné vybavení!  

Základní povinné vybavení:
 spací pytel, karimatka, malý batůžek (aby se do něj vešla alespoň pití a pláštěnka)
 pevné turistické boty (pohorky), sandály a tenisky (uzavřené boty), přezůvky
 bunda, 5 triček, oftalmo mikina,  svetr/mikša, 2x dlouhé kalhoty, 2 kraťasy, oblečení na spaní, plátěná 
čepice, šátek, plavky, 7x spodní prádlo a 7x ponožky , plátěný pytlík na špinavé prádlo (ne igelitový!)
 bílé tričko své velikosti na zničení (zkrášlení), útěrka (zničí se), 
 ručník,  hygienické potřeby: tekuté mýdlo, kartáček na zuby, pasta, šampon, vlhčené toaletní ubrousky, 
krém na opalování, hřeben, sluneční brýle, sponky a gumičky do vlasů, jelení lůj
 pláštěnka, uzlovačka, KPZ, nůž, kvalitní baterka + náhradní baterie, ešus + lžičku (příbor), oftalmohrnek, 
láhev na vodu (min. 1 litr)
 zápisník, psací potřeby, kapesné (max. 100,- Kč), kartička pojišťovny, očkovací průkaz
Doporučujeme:
kniha, pastelky, dopisní potřeby (papíry, obálky, známky), malá společenská hra, repelent

!!! Nebrat s sebou žádné drahé věci, elektroniku a mobilní telefon!!!
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