Seznam vybavení na tábor ČTU Draci
Každý si zabalí do své dřevěné bedničky (ideálně 30 x 40 x 60 cm)
Nepřiměřeně velké bedničky nám způsobují problémy při přepravě a ubytování na táboře
➢ igelitová plachta cca 1,5 x 2 m
➢ spacák se spací vložkou, ledviňák, věci na
spaní
➢ karimatka, ne aluminiová
➢ deka, celta (kdo má vlastní)
➢ ešus, nebo nerezová miska, lžíce,
plecháček na pití
➢ toaletní papír (2 role)
➢ hygienické potřeby, 2 ručníky (1 na nohy, 1
na koupání)
➢ pláštěnka
➢ čepici nebo šátek na hlavu
➢ mikinu, svetr, větrovku
➢ pohorky
➢ holínky a lehčí boty (tenisky, botasky,
sandály)
➢ trička dlouhá i krátká
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spodní prádlo, ponožky, plavky
dlouhé kalhoty, kraťasy
oblečení do lesa
zápisník, KPZ, tužka, papír, propiska
uzlovačka, nůž (pokud možno zavírací)
dopisní papíry, obálky, známky
baterka (nejlépe čelovka) + náhradní
baterie
zpěvníčky
bavlněnou šňůru na prádlo (bude vybrána a
použita ke stavbě tábora)
neplavci kruh nebo křidélka
prohlášení o bezinfekčnosti, karta
pojišťovny (odevzdá se při nástupu na
tábor)
5 ponožkových koulí
max. 200,- Kč kapesného

Volitelné: hudební nástroj (kytara, flétna, dřívka, tamburína apod.), knížka, hodinky, kapsář, plyšák,
atd.
Všechny věci budou vystaveny drsnějšímu zacházení, proto dětem nedávejte žádné zánovní věci.
Zároveň prosíme, aby si s sebou nebraly žádné elektronické přístroje (telefony, MP3, tablety, herní
konzole, atp.). Vřele doporučujeme hodinky jako časomíru.
Doporučujeme označit všechny věci iniciály, pro rozpoznání ztrát.
Prosíme o důkladné prohlédnutí hlavy a případné odvšivení před odjezdem na tábor!
Doplatek tábora prosím zašlete do 31. 7. 2019 na číslo účtu: 2701432710/2010. Do zprávy pro příjemce
uveďte prosím jméno dítěte. Cena tábora je 2 800 Kč. Tedy doplatek činí 2 300 Kč.
Vybírání bedniček: na nádraží při odjezdu dětí
Odjezd na tábor: v sobotu 10.8. v 9:00 z nádraží v Roztokách
Návrat z tábora : v sobotu 24.8. v 19:30 na nádraží v Roztokách
Případné dotazy směřujte na Ondřeje Marka, tel.: 777 793 737, Pavla Frydrycha, tel.: 723 402 674
nebo Adélu Novákovou, tel.: 725 824 893
Táboru bude předcházet příprava a stavba tábora. Budeme rádi za pomoc z řad starších dětí a rodičů.
Odjezd na přípravku bude během středečního odpoledne 7. 8. Příjezd na přípravku je možný i později.
Na přípravku se hlaste Pavlovi na tel.: 723 402 674 nebo mailu frydrychpavel@gmail.com.
Další informace k nalezení na http://draciroztoky.net

PROHLÁŠENÍ
o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
……………………………………………………………………..
rodné číslo: ……………………………………………………….
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora v době od 10.8.2019 do 24.8.2019.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo
nepravdivé.
V …………………………………

dne 10. 8. 2019

…………………………………………………………………
(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor)

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce
V době konání letního tábora ve Slavči, tj. od 10.8.2019 do 24.8.2019 souhlasím s poskytováním
informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery
…………………………………………………
(jméno a příjmení), nar. …………………….
ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“)
panu Ondřeji Markovi (vůdce tábora), nar. 23.5.1976, bytem Libušina 390, Roztoky, 252 63
a paní Adéle Brodské (zdravotník tábora), nar. 22.5.1994, bytem Lidická 1734, Roztoky, 252 63.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, mohu jej však kdykoliv odvolat.
Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:
V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních
číslech:
Příjmení, jméno: …………………………………………,

telefonní číslo: …………………

Příjmení, jméno: …………………………………………,

telefonní číslo: …………………

V ………………………… dne 10. 8. 2019
…………………………………….
podpis zákonného zástupce nezletilého

