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BALENÍ

 Nechte balit věci do batohu své děti. Jenom na ně dohlédněte, zda mají vše potřebné ze seznamu na
přihlášce. Připomínáme, že důležité jsou gumovky, funkční pláštěnka a baterka. U všech věcí se
přesvědčte, že dětem jsou a že jsou opravdu použitelné. Vhodné je všechno podepsat, děti mají problém
poznat své vybavení (nejen oblečení) a po prvním sušení přibývají kousky, které „nikomu nepatří“ stejně
jako na konci tábora máme několik nových ešusů, hrnečků a příborů. Počet zavazadel zredukujte na
jediný batoh, který je možné nést na zádech.
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 Na stálý tábor NEPŘIBALUJTE ŽÁDNÉ JÍDLO ani jiné laskominy. Po příjezdu na tábor se již děti
normálně stravují (5x denně). Potraviny pak zůstávají zapomenuty v batozích a brzy plesniví.
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 Pro stálý i putovní tábor platí ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ A JINÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Taktéž je zbytečné vozit různé cennosti a větší obnosy peněz.
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Taktéž je zbytečné vozit různé cennosti a větší obnosy peněz.

 Peněz na stálý tábor maximálně 200 Kč na pohledy, známky případně baterie apod. Na putovní tábor
300 – 500 Kč na pohledy, známky, drobnosti a některé vstupy.
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 Na místo srazu s sebou přineste potřebnou dokumentaci tj. část „C“ s podpisem ne starším 3 dnů,
„posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nebo škole v přírodě“, léky
zabalené v igelitovém sáčku spolu se jménem a dávkováním, kopii zdravotní průkazky. Taktéž jsou
dobré kopie zdravotního a očkovacího průkazu.
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NÁVŠTĚVY
 Kvůli současné epidemiologické situaci je pro letošek zrušen návštěvní den i jakékoliv jiné formy
návštěv.
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