Důležité informace o TRD SLUNEČNICE 2017
pořádaného Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s.

Termín a místo tábora:
Příjezd účastníků na tábor:
Odjezd účastníků z tábora:
Jídlo na cestu a první den:
Cenné věci:

Od neděle 25.06. do pátku 30.06.2017 t.j.5 dní, základna SLUNCE Kletečná
bude 25.06.2017 od 12:00 do 14:00 hodin – doprava na TRD je individuální
bude 30.06.2017 do 11:00 hodin – doprava je individuální – zajišťují rodiče
po příjezdu bude připravena větší svačina, další stravování v normálním režimu
v táboře není možnost cenné věci zamknout či jinak zabezpečit, zvažte proto jejich
přítomnost
Chystáme pro vás hry, tvoření, soutěže, které si užijeme společně s dětmi, ale také
zábavu a chvíle oddechu pro dospělé a děti zvlášť. Nakoukneme, jak vypadá táborový
režim, ale nic nebudeme přehánět ☺. Beze zbytku využijeme potenciál základny, personálu i účastníků.

Náplň tábora:

Hlavní vedoucí tábora:

Cíly tábora SLUNEČNICE je:
- užít si společně strávený týden v přírodě
- posílit komunitu rodičů a dětí kolem Dětské organizace SLUNCE Ondřejov
z.s.
- seznámit děti i rodiče s prostředím i fungováním tábora a jeho personálem
Daniela Caltová
Oficiální číslo telefonu tábora - jen v průběhu tábora: 728 145 834
•
•

•
•
Ostatní důležité informace: •

•

•

•

Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2017 !!!
Pokyny pro realizaci platby poukazu LDT SLUNEČNICE 2017 převodem na
transparentní účet Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.: částka za 1 ks poukazu za dítě 700,- Kč, za 1 ks poukazu pro dospělého 900,- Kč, číslo účtu: 39601
39601/2010, variabilní symbol: data narození dětí anebo do AV (textového) pole
uveďte: Příjmení a jméno dítěte a SLUNEČNICE
Po celou dobu tábora odpovídá za dítě a nese za něj plnou odpovědnost jeho
doprovod uvedený v závazné přihlášce
V den nástupu musí být odevzdáno pořadateli Prohlášení o bezinfekčnosti
V případě, že s vaším dítětem jede na tábor jiná osoba než zákonný zástupce, je
třeba mít k dispozici i Plnou moc, kterou v případě potřeby lékařského ošetření
prokážete vaši způsobilost k rozhodování za zákonného zástupce
Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s. a to pouze k fakturaci poukazu a zajištění případného zdravotního servisu pobytu všech přihlášených, ti mají právo k jejich přístupu a dalším úkonům dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Účastníci v podepsaných dokumentech potvrzují souhlas s tím, aby jejich jméno a
příjmení, případně i jejich fotografické vyobrazení bylo uvedeno na internetové
adrese www.slunce.net a následujících.
Pořadatel tábora nesjednává pro účastníky žádný druh pojištění.
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Doporučené vybavení na TRD SLUNEČNICE 2017
Níže je uvedeno pouze vybavení, které by vás nemuselo při balení napadnout a je specifické pro pobyt v přírodě
či na naší základně. Jinak věříme, že si s sebou vezmete vše potřebné, tak aby to vyhovovalo potřebám vašim a
vašeho dítěte – jen upozorňujeme, že každá rodina má k dispozici pouze 2 stany s omezenou kapacitou :)
Tučně je znázorněno nezbytné vybavení.

Spaní
Na noc
V případě deště

Spací pytel, matrace/nafukovací lehátko/karimatka, deka
pro menší děti se může hodit cestovní postýlka (není nutností)
LED svítilna – ideální pro dlouhou výdrž, náhradní baterie
pláštěnka, deštník - není vhodný vždy, ale na krátké přechody mezi stanem a jídelnou se hodí
holinky – pro dítě nutností, pro dospělé dle uvážení
běžné náčiní, toaletní papír, „repelent“ proti komárům, ručníky...
pokrývka hlavy – pro dítě nutností

Hygiena
Proti slunci
V případě pobytu
Batoh, láhev na vodu
mimo základnu
Ešus třídílný – je nejvhodnější či jiné jídelní nádoby, lžíce, hrneček s oušNa jídlo
kem
Na nohy
pevné boty – nutné vzhledem k charakteru okolí a programu, další obuv nutností
K vodě
plavky – v dosahu od základny je možné se koupat v rybnících
Léky
pokud užíváte nějaké léky, nezapomeňte je s sebou
Pro strýčka příhudební nástroj uvítáme :)
hodu
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