LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE

Dva Mimoňové: Liána a Mario
Vás zvou na nezapomenutelný tábor

MIMONI 2016
30.6. – 10.7.2016
Zažijte s námi dny plné legrace, bláznivých her
a ještě bláznivějších dobrodružství, kde neplatí
žádná pravidla ani zvyklosti, protože mimoňské
myšlení nemá žádnou hranici a logiku už vůbec
ne. Pojďme se společně podívat na dobu před
Gruem, s Gruem i po Gruovi.

Kdo má pro strach uděláno, silnou bránici
a veselou mysl, ten ať neváhá a jede s námi.

PODROBNÉ INFORMACE K POBYTU NA LETNÍM TÁBOŘE
Termín: 30.6. – 10.7.2016
S motivací: Za dobrodružstvím Mimoňů
ADRESA TÁBORA:
TELEFON NA TÁBOR:

Táborová základna DOMINO
569 73 Hluboká u Skutče
Mario Kučera „Dafne“
705 112 568
Ludmila Horká „Liána“ 603 116 244

Závazná přihláška je k dispozici v elektronické podobě na webu:

www.lidahorka.cz
CENA TÁBORA je 4 400,- Kč
Zálohu ve výši 2000 Kč uhraďte, prosím, nejpozději do 15. 4. 2016
na účet číslo: 240408240/0300, variabilní symbol bude všem
přihlášeným přidělen po přijetí přihlášky. Doplatek ve výši 2400 Kč
uhraďte, prosím, nejpozději do 1. 6. 2016, děkujeme.

Odjezd na letní tábor ve čtvrtek 30. 6. 2015.
Změna vyhrazena – definitivní informace obdržíte mailem do 10. 6. 2016.

Individuálně, vlastní dopravou - nástup účastníků v 17:00 hodin
v Táborové základně Domino.
Ubytování účastníků letního tábora je zajištěno v 7-10 místných
chatkách.
Návrat z letního tábora v neděli 10. 7. 2016.
Individuálně, vlastní dopravou - rodiče vyzvednou děti osobně mezi
11. a 12. hodinou v táboře, u vedoucího tábora převezmou doklady
dítěte a převzetí dítěte potvrdí podpisem.
PŘED ODJEZDEM odevzdají všichni účastníci táborové zdravotnici v obálce se jménem dítěte:

-

POTVRZENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ
KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (může být nahrazena čitelnou kopií)

Co s sebou na letní tábor:
Dobrá nálada
Dobrý spací pytel

(mohu objednat ke koupi za dobrou cenu)

Kapesníky

Vložka do spacího pytle nebo deka

Plavky

Kvalitní batůžek na výlety – pevná záda a popruhy

Lžíce

Pláštěnka

Utěrka

Pevná sportovní obuv

Lahev na čaj

Holinky

Baterka (čelovka)

Tenisky

Šitíčko

Spodní prádlo

Toaletní papír

Ponožky

Psací potřeby

Dlouhé kalhoty

Blok

Čepice nebo šátek

Deka

Kraťasy

Pytel na špinavé prádlo

Teplé oblečení na spaní

Drobné kapesné

Teplý svetr nebo mikina

Buben nebo jiný rytmický nástroj

Větrovka

(dřívka, rumbakoule, rolničky, vajíčko)

Trička s dlouhým rukávem

Krém

Trička s krátkým rukávem

Kytara, flétna (v případě zájmu)

Mýdlo

Hodinky (v případě zájmu)

Hřeben

Adresář a známky (v případě zájmu)

Zubní kartáček

Fotoaparát (v případě zájmu)

Zubní pasta

Mobilní telefon (v případě zájmu)

Pracovní košile nebo zástěra - na zašpinění při tvoření

Použití mobilních telefonů povolíme pouze
v poledním klidu mezi 13. a 14. hodinou.
Večerní telefonování nedoporučujeme, pro malé
děti je to těžký čas a mohou pak být smutné.
Telefon odvádí pozornost od her a navádí ke
smutku.

Tepláková souprava
Jídelní miska (ešus)
Ručník

OBLEČENÍ PRO CELOTÁBOROVOU HRU:
Oblečení a doplňky na celotáborovou hru jsou pro každého, kdo s námi pojede, nezbytné.

Žluté tričko, modré laclové kalhoty (rifle, montérky). Žlutý vnitřek od Kinder vajíčka,
bílý šátek (látka ve tvaru trojúhelníku, vypraná, aby šla dobře obarvit podle barvy
oddílu, dostatečně velká, děti si jí budou zavázat okolo krku nebo na hlavu jako
pirátský šátek).
Nabízím zajištění nákupu žlutých triček - zájemci vyplní v přihlášce velikost trička
(nabídka platí pouze do konce února, trička budou k vyzvednutí ve středu
6.dubna v Pardubicích u Liány nebo ve Svitavách u Mariána.
Prosím, počítejte s tím, že děti trička pomalují a popíší.
Kanadská noc: poslední noc, kdy děti vyráží tzv. škodit těm, co spí.
ZÁKAZ všech fix a barev!!! POVOLENY jsou barvy na obličej, lak na nehty,
voňavky, tetování nebo něco, co nezanechá škody na věcech a na zdraví kamarádů.

Potvrzení ošetřujícího lékaře
Vyplňte, zajistěte potvrzení lékařem a vezměte s sebou na letní tábor

Jméno a příjmení dítěte _____________________________Datum narození_______________________
Adresa bydliště___________________________________________________________________________________________________
1. Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na letním táboře
a) dítě je zdravotně způsobilé k účasti na letním táboře bez omezení
b) dítě je zdravotně způsobilé k účasti na letním táboře s omezením:

2. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:

ANO - NE

3. Dítě je proti nákaze imunní
Typ/druh

_____________________________________________________

4. Dítě má trvalou kontraindikaci proti očkování
Typ/druh______________________________________________________
5. Dítě je alergické na

_______________________________________________________________________

6. Dítě dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka)
_______________________________________________________________________________________________

V__________________________ dne _______________ 2016

_____________________________________
Razítko a podpis lékaře

Čestné prohlášení rodičů
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař, nenařídil dítěti, které je v mé péči,
karanténu. Zároveň mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo mé dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí, a že se v posledních 50-ti dnech
nesetkalo se žloutenkou.
Jméno a příjmení dítěte:_____________________________________________________________________________________
Bytem:______________________________________________________________________PSČ:______________________

V

dne 30. 6. 2016
____________________________________________
Vlastnoruční podpis jednoho z rodičů

