Letní tábor Bojanov 2013, provozovatel PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 Brno

D
DOOPPOORRUUČČEENNÝÝ SSEEZZNNAAMM VVĚĚCCÍÍ NNAA LLEETTNNÍÍ TTÁÁBBOORR BBOOJJAANNOOVV
Kufr - se štítkem (jméno a adresa), totéž i na spacák a případná další zavazadla.
Na cestu – batůžek se svačinou (první jídlo bude večeře!!), pitím a osobními drobnostmi
(menší děti např. s oblíbeným plyšákem či jinou hračkou)
Obálka s doklady - průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie), „List účastníka“ s nejvíce 1 den
starým podpisem rodičů a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, ne starší
než 1 rok. Obálku odevzdat při odjezdu zdravotníkovi.
Seznam věcí:
kalhotky, slipy, trenýrky
7-10x
tričko, košile
5x
mikina, svetr
2x
ponožky, podkolenky
7-14x
kapesníky
3-5x
ručníky, osuška
2x, 1x
tepláková souprava
1-2x
pyžamo
1-2x
kraťasy
2x
kšiltovka!
1x
plavky
1x
tenisky
1-2x
holínky (vysoké boty)
1x
pevné turistické boty
1x
pláštěnka
1x
mýdlo v krabičce, šampon, žínka,
kartáček a pasta na zuby, hřeben,
krém na opalování, sluneční brýle

baterka i s bateriemi (+ rezerva)
batůžek na výlety
láhev na vodu (min.1l, na výlety)
psací potřeby, zápisník, dopisní papír, známky
knížka, oblíbená hračka (např. plyšák, ne elektronika)
plátěný sáček na špinavé prádlo
(prostředek na praní bude k dispozici společný)
ešus, hrnek, lžíce – vše nutno viditelně podepsat!!
toaletní papír (rolička)
utěrka na nádobí (stará)
kapesní nůž (+ případně škrabka na brambory)
větrovka (letní bunda)
spacák a karimatka, či nafukovačka nebo molitanka
bavlněný čtyřcípý šátek
švihadlo
uzlovačka (má-li ji)
míček (tenisák)
kapesné - dle vašeho uvážení (cca 200 Kč)

1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Motivační oděv – letos si budeme na táboře hrát na Superhrdiny, proto by děti měly mít nějaké oblečení dle
jejich vlastní představy libovolného superhrdiny. Není třeba kupovat něco profesionálního, stačí jen zapojit
fantazii, méně je někdy více.
------------------------------------------- zde oddělit - informace pro rodiče ----------------------------------------------Na tábor není dovoleno brát s sebou drahé věci a elektroniku – náramky, přívěsky, MP3ky a MP4ky,
gameboye, PDA, mobily a další technické hračky. Táboříme v přírodních podmínkách, bez elektřiny, skříněk
a zamykatelných místností, mobily děti nemají kde nabíjet, jsou to pro všechny jen zbytečné starosti navíc.
Děkujeme
Adresa tábora: Letní tábor PS Tažní ptáci, Bojanov u Křižanova, pošta Křižanov, PSČ 594 51
Sraz na LT: 27.7. do 11.00 hod, u klubovny Chlupova 1, Brno-Královo Pole, odjezd v cca 1115 hod.
Návrat: 10.8. po 15.00 hod autobusem opět ke klubovně.
Návštěvy: prosím, nejezděte za dětmi, ostatní to zbytečně rozesmutňuje a způsobuje výchovné problémy.
Raději často pište dopisy či alespoň pohledy jak vy, tak další příbuzní. Zbytečné je posílání balíků, jídla mají
děti k dispozici dost, i sladkosti jim obden umožníme doplnit v táborovém minibufetu.
Kontakt: 774 908 939, 739 810 903. Prosím nezneužívat, volejte jen v nutném případě.
Fotogalerie: Průběh tábora lze sledovat ve fotogalerii na http://pstp.jmpionyr.cz.
Zdravotní potvrzení: na tábor můžeme vzít pouze dítě, od kterého obdržíme lékařem vystavený „Posudek o
zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ (viz přiložený formulář).
Aktuální zdravotní stav ve dnech bezprostředně předcházejících akci potvrzuje zákonný zástupce (viz. “List
účastníka“) – datum podpisu nejlépe v den odjezdu, max. den předchozí !!
Děkujeme
Pionýr – PS Tažní ptáci, Topolky 30, 616 00 BRNO, mob. 775 764400
fax/zázn. 543 234 740, E-mail: pstp@jmpionyr.cz, web: http://pstp.jmpionyr.cz

