Pokyny k odjezdu na letní tábor
Sraz dětí k odjezdu na tábor je v sobotu 14. 7. 2018 v 16,00 hod.
před Městským vlakovým nádražím v Jihlavě, kde se
zároveň naloží jejich věci na nákladní automobil. Z tohoto důvodu je nutné, aby dítě mělo
všechna zavazadla označena jmenovkou. Na cestu vybavte děti malým batůžkem s pláštěnkou
a malou svačinou. Od příjezdu na tábor je zajištěna teplá strava, není proto žádoucí, aby
si děti vozily na tábor jakékoliv jídlo.
Tábor bude končit v sobotu 28. 7. 2018 – předpokládaný příjezd účastníků je 13,21 hod.
na Městské vlakové nádraží v Jihlavě.
Upozorňujeme rodiče, že návštěvní den tábora a jeho okolí bude v neděli 22. července od
14:00 do 15:30 hodin.
V jiném termínu nebude nikdo do tábora vpuštěn z důvodu narušení programu na táboře a lítosti
dětí při odjezdu rodičů a ostatních rodinných příslušníků. Prosíme, abyste při návštěvě svého
dítěte nepřiváželi jídlo nebo nadměrné množství sladkostí či ovoce.
Pokud jste si vědomi jakékoliv infekční choroby ve svém okolí, je naprosto nutné dodržet
karanténní opatření dle § 6 zákona č. 660/1961 Sb.
Pro tyto případy platí absolutní zákaz návštěvy!
Žádáme rodiče, aby dětem na tábor nedávali mobilní telefony.
Vedení tábora nemůže ručit za jejich případnou ztrátu nebo poškození.
S tímto oznámením dostane každé dítě:
- doporučený seznam věcí na tábor
- list účastníka

- vyjádření lékaře

Vyplněné tiskopisy je třeba odevzdat osobně na místě srazu před odjezdem na tábor. Prosím,
abyste na tiskopisu „Upozornění rodičů“ sdělili veškeré potřebné údaje – alergie, užívání léků …
(možno upřesnit se zdravotnicí, která bude přítomna na srazu při odjezdu na tábor).
Nezapomeňte předat zdravotnici průkazku zdravotní pojišťovny nebo její kopii.
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli potvrzení o zaplacení poukazu pro případnou kontrolu.

Bez uvedených potvrzení není možné dítě na tábor přijmout!
Jednotliví účastníci podléhají táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedení tábora.
Za hrubé porušení řádu bude dítě dopraveno domů, bez navrácení peněz za nedokončení tábora.
Adresa tábora:

LT Kamarád, Lovětín, pošta Batelov, 588 51
Táborový telefon: 737346729
Za vedení tábora:
Neckař Michal
Hlavní vedoucí LT

