INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY DĚTSKÉHO TÁBORA
O letošních prázdninách se Vaše dítě zúčastní dětského tábora SLUNÍČKO v Trhové Kamenici. K hladkému průběhu
celé akce je třeba se řídit následujícími pokyny a informacemi:
Příjezd na tábor: v neděli 11. 8. 2019 přímo do tábora v Trhové Kamenici ve 13: 30 hod odpoledne
Odjezd z tábora: 17. 8. 2019 v 9:30 z tábora v Trhové Kamenici

POŠTOVNÍ ADRESA TÁBORA: DT Sluníčko, 539 52 Trhová Kamenice
E-MAILOVÁ ADRESA TÁBORA: slunicko@veselaspolecnost.cz

Pište dětem alespoň 1x týdně. Na táboře nejsou z pedagogických důvodů návštěvy doporučeny!
V případě naléhavé situace nebo nějakého problému volejte vedoucího dne na tel: 775 335 018.
S SEBOU DĚTI:
•
spací pytel (pokud nemáte, spojte se s naší agenturou), tepláková souprava na spaní, karimatka
•
umělohmotný hrníček, hygienické potřeby, repelent, 2 ks toaletní papír
•
baterka + náhradní baterie
•
2 tužky, čistý sešit (blok), pastelky nebo fixy, nůžky, 10 zavíracích špendlíků (na hry)
•
plavky, 2 ručníky, plátěná čepice, kšiltovka, opalovací krém, brýle proti slunci, neplavci 2 kruhy
•
batůžek, umělohmotná láhev na pití, holinky, pláštěnka, větrovka
•
šátek (na hry), zpěvník, drobné hry (karty, pexeso,…), knížka
•
obuv na přezutí (pantofle), 2x sportovní pevné boty, silné ponožky, rolák, svetr (pro případ chladna)
•
ostatní oblečení pro hry a pobyt v přírodě (trička s krátkým rukávem, tepláková souprava,
kraťasy, dostatek spodního prádla a ponožek)
•
kapesné Kč 300,- až 400,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů, limonád a nanuků)
•
s sebou pouze 1 přiměřené zavazadlo
S SEBOU PSI:
• Dostatek krmení na 6 dní, pamlsky
• Misky na granule a vodu
• Pelíšek nebo kennelku
• Sáčky na exkrementy
• Očkovací průkaz s platným očkováním a s vyznačením data odčervení
• Obojek, košík a vodítko (pevné)
• Oblíbenou hračku
• Ručník na psa
DOPORUČUJEME:
• Postroj
• Obojek proti klíšťatům
• Pláštěnku
• Klikr

Nemocní a agresivní psi, háravé feny, psi bez očkovacího průkazu nebo psi, které dítě nedokáže
zvládnout, budou z tábora vyloučeni!
Dítě zodpovídá po celou dobu pobytu za svého psa.
U příjezdu odevzdá každé dítě:
•
prohlášení zákonných zástupců, posudek lékaře a fotokopii kartičky pojišťovny
zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz psa
•
užívá-li dítě léky (nejlépe v originálním balení, označené celým jménem a přehledem dávkování)

