Tábor 2022 „Ať žijí duchové“
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DĚTI I RODIČE
Termín konání:
sobota 6. 8. 2022 – sobota 20. 8. 2022
Místo konání: Zásada u Kadaně
Celotáborová hra Ať žijí duchové aneb
Strašidel se nebojíme
ubytování: RS Zásada u Kadaně
Budeme spát v budově a v podsadových stanech (starší děti), k dispozici
velká jídelna, herna, hřiště

Uplynout

Každé dítě musí mít vlastní spacák a prostěradlo (klidně i napínací), příp. polštářek.
Důležité informace pro rodiče (pokud máte tábor zaplacen, můžete tento odstavec přeskočit
Účastnický poplatek: 5 200,- Kč uhradit do 2.8.2022 (případně doplatek dle již zaplacené zálohy)
Platbu proveďte převodem na BÚ (206020007/0300, variabilní symbol: 6082022, do zprávy pro
příjemce uveďte celé jméno dítěte) nebo v hotovosti v RC Slunečník. Pokud potřebujete vystavit
fakturu, zašlete na e-mail rcslunecnik@volny.cz údaje o zaměstnavateli (název, adresa, PSČ, IČ).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODJEZDU
Odjezd autobusem v sobotu 6. 8. 2022
z parkoviště v Důlcích v Ústí nad Labem - (Důlce 74, zast. Trolejbusu č.53,54 a 61)
Sraz nejpozději ve 9.15 hodin – odjezd autobusu ve 10.00 hodin.
Rodiče u autobusu předají vedoucí přepravy či zdravotnici:
1. Přihlášku – originál, případně nám podepíšete kopii, kterou jste zaslali emailem, včetně
podepsaného Souhlasu (GDPR) a Doplňujících údajů účastníka akce
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním dětským lékařem (pokud jste
neodevzdali spolu s přihláškou). Je nutné, aby dítě bylo očkováno (příp. potvrzení o
kontraindikaci), posudek platí 2 roky
3. Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
- vypisuje se v den nástupu na tábor
4. Kopie průkazu zdravotní pojišťovny
5. léky, včetně popisu užívání (pokud je dítě užívá)
6. napsané pohledy nebo dopisy (prosím, očíslujte)

Bez náležitostí v bodech 1 až 4 (včetně dokladu o bezinfekčnosti) nemůže
být dítě na tábor přijato!!!
Prosíme, nezapomeňte svým dětem napsat. Pište jim často a smutné věci nechte až po jejich návratu!
Je možné u autobusu odevzdat pohledy či dopisy (napsané a se jménem dítěte, příp. i očíslované dle dnů) – to
je dobré, především pro děti, které jsou prvně na táboře, případně doporučujeme odeslat pohled ještě před
odjezdem na tábor. Pomáhá to překonat začátek.
Je také možné nám dát pohledy na celou dobu tábora, nemusíte tak utrácet.

CO SI VZÍT S SEBOU?
Určitě něco staršího, jedeme do přírody, a tak budeme potřebovat tepláky,
bezpodmínečně holínky a pláštěnku (případně něco nepromokavého),
sportovní obuv a přezůvky. Jistě nějakou bundu na vycházky, svetr, trika, ponožky,
kapesníky, spodní prádlo v dostatečném množství …..raději více než méně!!!
Hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo, šampón, ručníky, toaletní
papír…)
prostěradlo, spacák, příp. polštářek
Dále jsou nutné plavky, brýle proti slunci a opalovací krém. Děti si mohou vzít
hudební nástroj, dále pastelky, blok, psací potřeby, dopisní papíry, oblíbenou
deskovou hru, korespondenční lístky, známky na pohledy a dopisy - je lepší
nadepsat dopisy adresami.
Černé tričko (na hru) více viz samostatný seznam.
Kostým na hru – jakýkoliv kostým, který bude zapadat do tematiky
celotáborové hry – např. čert, duch, čarodějnice, víla, bílá paní, kouzelník
MOBILNÍ TELEFON, TABLETY
ČI JINÉ CENNOSTI JE NEJLEPŠÍ NECHAT DOMA,
TŘEBA BY SE ZATOULALY (PROVOZOVATEL
TÁBORA ZA NĚ NERUČÍ!!)

Pojištění dětí je v základním rozsahu na úraz.
Nevztahuje se na ztrátu a odcizení věcí!!!
V případě, že se Vaše dítě bez mobilu či tabletu
neobejde, i letos využijeme již osvědčeného
postupu: daná elektronika bude schovaná u
vedoucích, v době osobního volna po obědě si
děti budou moci hrát, příp. vám zavolat.
(Zabráníme nejen ztrátě, ale i zbytečným
telefonátům, které můžou být pro Vás i
znepokojivé... děti se mohly třeba jen pohádat,
nebo dítě zrovna prohrálo nějakou soutěž …a
zrovna v tuto chvilku chce moc a moc domů…)
MINIBAR
I letos budeme mít k dispozici
minibar (sortiment: sušenky, čokolády,
tyčinky a jiné sladkosti,
možná i
točená malinovka) a tak si děti budou
moci ve vyhrazenou dobu zakoupit
nějaké to mlsání.
Telefonní informace po dobu tábora v době
od 18.30 – 19.30 hodin na tel. čísle
607 614 766 Irča Beránková (hlavní vedoucí tábora)
nebo na tel. čísle 777 167 996 Leona Říhová (zdravotnice)
TÁBOR POŘÁDÁ RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK, Z.S.
Hlavní vedoucí: Mgr. Irena Beránková
Zástupce hl. vedoucí: Andrea Hricková
Zdravotník akce: Leona Říhová

!!!!! !!!!! !!!!!
Návštěvy rodičů, prarodičů, tetiček
a strejdů jsou v areálu LT během
pobytu zakázány. Nebojte se, při
problémech se s Vámi spojíme.

ADRESA LT
RS Zásada
Zásada U Kadaně 7
432 01 Kadaň



Zpátky přijedeme
v sobotu
20. 8. 2022 vlakem ve
13.15 na Hl. nádraží
Ústí n. L.
DĚTI PŘIVEDEME OD
VLAKU KE KRAJSKÉMU
SOUDU na Střekově,
Kufry a batohy přivezeme
také tam – cca ve 13.30 h

