Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v letošním roce proběhne letní tábor „Střela 2022“ v termínu:
1. běh od soboty 2.7. do soboty 16.7.2022 – hl.vedoucí Daniela Benešovská
Děti spí ve stanech s podsadou vždy po dvou. Je nutné, aby dítě mělo teplý spací pytel
a deku (deka slouží buď pro potažení matrace, nebo na přikrytí při extrémnější zimě), pláštěnku
a gumovky. Dále jedno oblečení pouze na spaní, ešus, lžíci a hrneček (tři posledně jmenované
označit náplastí s iniciály Vašeho dítěte)
Často dětem chybí nezbytná pokrývka hlavy v případě slunečného počasí. (kromě
kšiltovky je možno použít i šátek nebo klobouk). Seznam nejnutnějších věcí je přiložen.
Nedávejte dětem sváteční oblečení, celý tábor prožijí uprostřed lesů a styk s civilizací bude
minimální.
Odjezd na tábor je naplánován na sobotu 2.7.2022 v 9.00 hodin od berounského
autobusového nádraží (hned vedle nádraží vlakového), sraz je v 8.45 hodin. Je-li Vašemu
dítěti při jízdě autobusem špatně, prosím, dejte mu před odjezdem kinedryl a tuto skutečnost nám
nahlašte.
Při odjezdu odevzdáte:
• řádně vyplněný List účastníka (s datem odjezdu)
• léky, pokud je Vaše dítě pravidelně užívá, jejich přehled a dávkování odevzdejte
např. ve svačinovém boxu označeném jménem a příjmením dítěte
• kopii průkazky zdravotní pojišťovny pro případ nutného ošetření dítěte ve
zdravotním středisku či v nemocnici.
Cesta do tábora trvá cca 1,5 hodiny, dejte dětem pouze malou svačinu!! Stravování
v táboře je plně zajištěno, nedávejte dětem zásoby potravin z domova. Sladkosti si děti mohou
koupit za táborové peníze v „táborovém baru“.
Závaznou přihlášku a lékařský posudek zašlete mailem (stačí fotografie nebo scan) nebo
obyčejnou poštou na adresu Daniela Benešovská, Větrná 1025, Beroun 3, 266 01 nejpozději do
31. března 2022 (lékařský posudek platí v současné době dva roky, za předpokladu, že se
od loňska nezměnil zdravotní stav Vašeho dítěte, můžete použít loňský nebo pokud máte
posudek vystaven pro jiné účely – školka v přírodě, zájmový kroužek – všechny tyto
akceptuji).
Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele Vám na požádání vystavím. Při platbě jako
variabilní symbol použijte číslo, které Vám bylo přiděleno společně se zaslanou přihláškou
(trojmístné číslo je uvedeno v zaslaném e-mailu).
Poplatek ve výši 4. 000 ,-Kč odešlete z účtu nebo složte hotově na běžný účet u České
spořitelny, č.ú.: 0361354349/0800, nejpozději do 31. května 2022. V celotáborové hře si letos
zahrajeme Z pohádky do pohádky. Mj. při ní děti získají základní tábornické znalosti a
dovednosti, zasportují si, zažijí dobrodružství, legraci, najdou si nové kamarády.
Po zdravotní stránce pečuje o děti kvalifikovaný zdravotník, při vážném onemocnění jsou
děti ošetřeny ve zdravotním středisku ve Žlutici, popř. v nemocnici v Karlových Varech.
S sebou dejte dětem cca 200,-Kč. Nedávejte jim žádné cenné předměty, ani mobilní
telefony, tablety, power banky, solární nabíječky, atd. (v táboře není signál a ani možnost
elektroniku si dobít)
Příjezd z tábora: sobota 16. 7. 2022 mezi 12,30-13,00 hodin opět k berounskému
autobusovému nádraží.
Adresa na tábor je:
LT Beroun, U Malé Střely, p. Chyše, PSČ 364 53
Personální obsazení tábora:
Hlavní vedoucí:
Daniela Benešovská
Zdravotník:
Josef Pavlíček
Program:
Dan Pavlis
V Berouně 12.2.2022
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