
1. CO MUSÍ KAŽDÝ MÍT - bez těchto dokladů nemůžeme Vaše dítě na táboře převzít!!!

očkovací průkaz

kartičku pojištěnce

zdravotní list táborníka - s datem 16. nebo 17.7.2022, je na webu ke stažení

posudek lékaře o zdravotním stavu dítěte - ne starší 24 měsíců 

2. VYBAVENÍ

OBLEČENÍ A OBUV OSTATNÍ VYBAVENÍ

spodní prádlo - dostatek kapesníky

ponožky + podkolenky - dostatek 2 ručníky

trika mýdlo či sprchový gel

tepláky nebo dlouhé kalhoty šampon

kraťasy kartáček na zuby + pasta

mikiny opalovací krém s UV filtrem

lehčí bunda plastová láhev na pití - na výlety

plavky spacák

pyžamo ešus, lžíce

boty na turistiku deka (není nutné)

sportovní boty menší batoh (na výlety)

sandály látkový pytel na špinavé prádlo

sluneční brýle, dívky gumičky do vlasů baterka

bílé  BAVLNĚNÉ tričko na obatikování viditelně podepsanou peněženku 

repelent

Povinné oblečení a vybavení 

pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouček, šátek)

pláštěnka DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU

gumové holinky psací potřeby (pastelky, fixy, papíry)

pytel PVC 2x1m pohledy nebo dopisní sada + známky

karimatka knížku na čtení

celta kapesné max. 500 Kč

NEDOPORUČUJEM BRÁT S SEBOU JE ZAKÁZÁNO BRÁT S SEBOU

cenné předměty (prsteny, náušnice, řetízky atd.) mobilní telefon, notebook, tablet, fotoaparát, kameru atd.

elektroniku - MP přehrávače

3. OSTATNÍ POKYNY

Mobilní telefon může být zdrojem kyberšikany, proto je při příjezdu do tábora účastníkům odebrán.

Pokud budete potřebovat informace o svém dítěti nebo chtít s dítětem mluvit, doporučujeme vzít si kontakt 

na vedoucího družstva, který bude mít dítě na starosti (při převzetí dětí na táboře).

Z praktických důvodů DOPORUČUJEME jako zavazadlo kufr - zasouvá se pod postel a děti se v něm lépe orientují.

Všechny předměty PODEPSAT!! - zejména boty, čepice, oblečení atd.

Nezapomeňte vzít s sebou léky, které děti užívají - a předat je při příjezdu zdravotnici.

Kapesné - dětem bude umožněno uložení u vedoucího oddílu - PODEPSANÁ PENĚŽENKA!

Děti budou mít možnost zakoupit si sladkosti a nápoje v táborové kantýně nebo na výletě.

Žádáme rodiče, aby své děti v průběhu tábora nenavštěvovali!!

Dopisy posílejte dětem na tuto adresu: Letní tábor Bílé Poličany 1

544 52 Bílé Poličany

Kontakt na provozovatele tábora:   

                                                   telefon:   

                                                      email:   ales.hejna@seznam.cz

web:   http://www.oshtu.cz/tabor

LT OSH Trutnov - Bílé Poličany - CO VZÍT S SEBOU

Okresní sdružení hasičů Trutnov

Na Struze 30, 541 01 Trutnov

607 228 523 Aleš Hejna - hlavní vedoucí tábora

mailto:ales.hejna@seznam.cz
http://www.oshtu.cz/tabor

