Letní tábor Studánka 18. 7. – 31. 7. 2020
JUMANJI - Vítejte na Studánce!
Ahoj tábornice a táborníci, vážení rodiče
Prázdniny se blíží, a to včetně tábora na LT Studánka 2020 s celotáborovou
hrou JUMANJI. Naše výprava bude trvat 14 dní a jenutné se na ni náležitě připravit. Proto
posíláme doporučení, co si s sebou natábor vzít a co naopak nechat doma. Důležité jsou také
informace o odjezdu a předpokládaném příjezdu z tábora. Letos nám vše komplikuje i riziko
zasažení infekcí COVID-19, proto níže uvedeným informacím věnujte náležitou pozornost.

K odjezdu na tábor budete potřebovat následující dokumenty:
◻ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vystaví dětský lékař, musí být s letošním datem
vydání

◻ Přihlášku na tábor – měla vám dorazit po registraci emailem - vytisknout a podepsat rodiči; pokud
nemáte, lze stáhnout bianko verzi na stránkách tábora (viz níže)

◻ Kartičku pojištěnce
◻ Prohlášení rodičů a Bezinfekčnost – nutný podpis rodičů na obou stranách
(Všechny zmíněné dokumenty naleznete i na stránkách tábora
www.eldoradonachod.info/tabory/jumanji)

⇝Doporučení⇜
■

Na tábor doporučujeme staršíoblečení,které snese případný flek nebopoškození.

■

Doporučujeme balit do kufrů – udržuje se v nich přehled lépe než v batohu.

■

COVID: Mýdlo stačí obyčejné. Antivirové bude k dispozici po použití toalet, dezinfekcí na
ručičky budeme šetřit, aby vám nesežrala děti. Naopak povrchy (stoly, lavice, kliky, kohouty,
materiál, sportovní potřeby, apod.) budeme dezinfikovat pravidelně.

■

COVID: Roušky, které budete dětem balit (4 ks) mohou být jednorázové (což doporučujeme).
Každou prosím zabalte do samostatného sáčku. Po případném použití je budeme likvidovat.

■

Věříme, že si děti umějí zabalit úměrně věku sami. Udělejte si na balení čas a nechte dítě, ať
si nachystá věci samo podle návodu a také svého uvážení. Následně věci společně
překontrolujte a zabalte. Děti tak budou vědět, co s sebou mají a kde. U mladších dětí je
vhodné přidat i seznam. Věci jako ešus, nožíky, baterky aj. doporučujeme označit.

■

Neprošlápnutá obuv znamená zvýšenou pravděpodobnost puchýřů. Dětem (ostatně
i dospělákům) se pak špatně chodí.

■

Věnujte prosím pozornost výběru (zapůjčení) batohu.

■

Elektroniku a jiné cennosti nechte doma. Za poškození ani ztrátu nejsme schopni zodpovídat.

■

Na cestu dítěti připravte láhev s pitím a svačinu. Pytle s dobrotami, koláči, řízky a dalším
podobným proviantem prosím omezte.

■

Návštěvy na táboře jsou letos z hygienických důvodů zakázány. Raději dětem pište dopisy a
pohledy, které sepředávají navečerním nástupu. Převzetí dopisu nebo pohledu potěší víc
než SMS.

👉 Více informací najdete v našem Průvodci Předtáborovou Přípravou 👈

Základní informace
Organizátor:

ELDORÁDO, spolek dětí a mládeže, středisko Náchod

Adresa na tábor:

Táborová základna Studánka, Vernéřovice u Meziměstí, PSČ 549 82

Hlavní vedoucí:

Petr Štěpán, stepan@bonet.cz
603 552 614

Zástupce:

Ondra Mrkos, mrkeew@gmail.com
723 757 053

Nástup na tábor

Návrat z tábora

Vernéřovice, parkoviště u krámu, 18. 7. 2020, 14:00 - 15:00

Vernéřovice, parkoviště u krámu, 31. 7. 2020, 15:00 - 16:00

GPS: N 50°36.93925', E 16°13.43325'

GPS: N 50°36.93925', E 16°13.43325'
Všichni v rouškách!

Platba a fakturace
▪

Informace o platbách naleznete na internetových stránkách. Informace aktualizujeme ručně, platba může být připsána
se zpožděním.

▪

Případný doplatek prosím uhraďte nejpozději do 29. 6. 2020na účet tábora č. 2600426186/2010. Jako variabilní symbol
uvádějte RČ. dítěte nebo datum narození ve tvaru DDMMRR.

▪

Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo odbory a ještě se tak nestalo, kontaktujte hospodáře tábora
Dalibora Vícha (naca@eldoradonachod.info).

Seznam NUTNÝCH věcí:
◻
◻
◻
◻
◻

spací pytel
třídílný ešus a lžíce + (hrníček)
zelená košile a dlouhé kalhoty (nikoli tepláky)
na nástup + ramínko
deka nebo prostěradlo na povlečení matrace
gumáky a pláštěnka

◻
◻
◻
◻

osobní léky, 4x roušku(po použití
bude vyhozena)
šátek
věci na spaní (tepláková souprava
aponožky)
vhodný batoh na záda, do kterého
sevejde spacák + osobní věci (na výlet)

Dokumenty:
◻
◻
◻
◻

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte– viz. příloha nebo získáte u lékaře (letošní)
Papírovou přihlášku– doplněnou o informace a podepsanou rodiči
Kartičku pojištěnce
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti– viz příloha nebo na stránkách tábora

Dále doporučujeme:
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

ponožky (14)
spodní prádlo (14)
teplé ponožky (2),
punčocháče
trička (6)
trika s dlouhým rukávem
nebo košile (2-3)
tepláky (3)
šusťákovou (maskáčovou)
soupravu
starší teplou bundu (maskáč)
teplý svetr nebo mikinu
bermudy, kraťasy
plavky

◻
◻
◻
◻
◻

◻
◻
◻
◻
◻

pevnou obuv na turistiku
(prošlápnutou)
sandále (vzdušná obuv)
sportovní obuv
ručníky (větší a menší),
utěrky (2), žínku
toaletní potřeby, toaletní
papír, kapesníky, mýdlo
stačí obyčejné
krém na opalování
repelent proti klíšťatům
akomárům
čepici proti sluníčku
plátěný pytel na špinavé
prádlo
karimatka

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

polštářek
kapesní nůž, nůžky
šití, zavírací špendlík
láhev na pití
baterku s náhradními
baterkami a žárovkou
pastelky, fixy, zápisník,
tužku, obálky a známky
hudební nástroj, oblíbený
zpěvník
kapsář na drobnosti
hodinky (stačí zcela
obyčejné)
kapesné (cca 200 – 300 Kč)

