INFORMACE O TÁBOŘE 2014
Vážení rodiče,
zde jsou podrobnější informace o letošním táboře.
Sraz k odjezdu:
Přípravka: pátek 27. 6. 2014 17:30 společně s tatínky na přípravku. Doprava s rodiči, do aut se rozdělíme u
klubovny.
Na přípravku jedou: Liška, Veverka, Křeček, Piškot, Tatranka, Twigi, Hop, Aleš, Padák, Vitamín, Kopřiva,
Vendy, Klíště, Amos, Jelen, Anežka, Zombík.
Ostatní: neděle 29. 6. 2014 v 10.00 autobusovém nádraží Na Knížecí (stanice metra Anděl), nástupiště č. 5.
Autobusem v neděli jedou: Žebřík, Magi, Kuba, Honza, Rakeťák, Králíček, Smíšek, Váleček, Kačer, Žabák,
Papoušek.
Odevzdání věcí před odjezdem (batohy, bedny, kufry...): v pátek 27. 6. 2014 v 17:30 hodin při odjezdu
tatínků a Rysů na přípravku – u těch co nepojedou oceníme alespoň pomoc při nakládání věcí.
S sebou na cestu Koťata a Myšky v malém batůžku: pláštěnka, kapesník, pití, pevná obuv, svačinu (první
jídlo bude večeře). Na sebe krojové kraťasy či sukni, kotěcí tričko, pevné boty. Co se jídla a sladkostí na cestu
týče, tak ať má prosím každé Kotě a Myška jen to, co je schopné sníst do nedělního večera. Ať pak nemusíme
zbytečně jídlo vyhazovat. Žádné další sladkosti do zásoby.
S sebou na cestu Rysové v malém batůžku: pláštěnka, kapesník, pití, pevná obuv, jídlo (první společné jídlo
bude nedělní večeře), pracovní rukavice. Na sebe případně s sebou v malém batůžku pracovní oblečení. Co se
jídla a sladkostí na cestu týče, tak ať má prosím každý Rys jen to, co je schopný sníst do nedělního večera.. Ať
pak nemusíme zbytečně jídlo vyhazovat. Žádné další sladkosti do zásoby.
V podepsané obálce odevzdat před odjezdem Rysové i Koťata: čestné prohlášení a spojení na rodiče
(odstřihněte z tohoto listu; jako datum uveďte den odjezdu – 27. 6. nebo 29. 6. Uveďte, prosíme, všechny
obtíže, kterými dítě trpělo – i rýma, nevolnosti apod.), průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny - originál,
očkovací průkaz (stačí kopie), léky.
Mějte prosím všechno připravené. Bez čestného prohlášení (odstřihnout spodní část tohoto papíru) a kartičky
pojišťovny nemůžeme vzít nikoho na tábor!!! A také bez lékařské prohlídky (kdo ještě neodevzdal).
(POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji,

že

okresní

hygienik

ani

ošetřující

lékař

nenařídil

dítěti

bytem…………………………......................, které je v mé péči, karanténní opatření, a že mi též není známo,
že v posledních dvou týdnech před zahájením letního tábora přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněli
přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a právních následků, které by přineslo mé nepravdivé prohlášení.
Dítě v posledních dnech trpělo těmito obtížemi: .………………………………………………………………
V Praze dne………………………...2014

(otoč na druhou stranu)

Podpis....................…………………………

INFORMACE O TÁBOŘE 2014
Návrat: v sobotu 19. 7. 2014, ke 16.45 ke klubovně.
Vyzvednutí věcí po táboře: v sobotu 19. 7. 2014, při příjezdu u klubovny v 16.15.
Ideální (doporučený) způsob balení: 1. Bedna (kufr - ne „nový luxusní“). Všechny věci, především u
mladších, doporučujeme podepsat, zejména ponožky a spodní prádlo. 2. Velký batoh na vícedenní výpravu. 3.
molitan a karimatka (příp deka), zarolované dohromady, převázané, v igelitovém pytli (může se cestou
ušpinit). Všechna zavazadla podepsaná. PROSÍME VYVARUJTE SE igelitových tašek, batohů
„ověšených“ spacáky, botami či špatně přivázanými karimatkami (věci se takto mohou snadno poškodit,
zničit, nebo úplně ztratit). Kufry a bedny doporučujeme zajistit proti otevření při transportu přepásáním –
naopak nedoporučujeme zámečky (po dvou týdnech tábora se při balení miniaturní klíček velice špatně
hledá...).
Adresa tábora: Tábor Koťat a Rysů, Horosedly 13, Čkyně 384 81
Poštou zasílané balíčky: Již před časem jsme se dohodli, že se dětem nebudou poštou posílat žádné balíčky
(zejména se sladkostmi), čímž se zabrání mnohým problémům. Všechny vás prosím, abyste tuto dohodu
opravdu dodrželi a bylo to tak spravedlivé pro všechna Koťata a Rysy. V případě, že nějaký balíček přesto
pošlete, tak bude stejně „zkonfiskován“ a nejspíš ho „zpracují“ vedoucí – předem děkujeme .
Oblečení na etapovku: Gentleman nebo dáma z konce 19. století – Anglie (Viktoriánský styl).
Skautský kroj: viz. Internet, případně se ptejte.
Návštěvy: Návštěva tábora je možná pouze během návštěvního víkendu 12.-13. 7 .2014 (možno přijet již v
pátek). Rodiče budou ubytováni ve vlastních stanech na louce poblíž tábora. Stravování si zajistí vlastní, pitná
voda bude k dispozici v tábořišti. V sobotu odpoledne bude připraven program pro rodiče, večer bude
táborový oheň. V neděli mají děti volno s rodiči mimo tábor od ranního nástupu (cca 9 hodin) do začátku
osobního volna v 18 hodin. Pokud by někdo z rodičů nemohl na návštěvní den přijet, dejte nám, prosím, vědět
předem. Uvítáme, pokud rodiče přivezou buchty a koláče, jimiž pak zpestříme snídaně. Ovocem a sladkostmi
vybavte děti jen tak, aby je stačily sníst do nedělního večera. V neděli večer vše odevzdají do zásobáku.

SPOJENÍ NA RODIČE
Pokud se v době tábora budete nacházet mimo ČR a nebudete k zastižení na spojení, které na vás máme, prosíme o
vyplnění kontaktních údajů na další osoby, jimž by mohlo být Koťátko svěřeno. Je to pro případ onemocnění dítěte či
jiných nenadálých příhod.

Jméno

(otoč na druhou stranu)
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