LETNÍ TÁBOR HLUBOKÁ U SKUTČE
Liána a přátelé
Vás zvou do Středozemě na celotáborovou hru

„Cesta tam a zase zpátky“
30.6. – 11.7.2020

Letos nás oslovil spisovatel John Ronald Reuel Tolkien a jeho kniha
„Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky“, podle níž se vydáme na
cestu, která slibuje hodně dobrodružství. Gandalf šedý nás
vyšle na výpravu s trpaslíky, cestou potkáme Elfy a bohužel i
skřety, obry a oči ve tmě. Bude to cesta plná neočekávaných
nástrah. Můžeme se těšit na zážitky a nová přátelství.

PODROBNÉ INFORMACE K POBYTU NA LETNÍM TÁBOŘE
Termín: 30.6. – 11.7.2020
S motivací „CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY“
ADRESA TÁBORA:

Táborová základna DOMINO - Liána
539 73Hluboká u Skutče

TELEFON NA TÁBOR:

Ludmila Horká „Liána“

603 116 244

CENA TÁBORA je 5300,- Kč
Částku uhraďte, prosím, nejpozději do 30.4.2020 na účet číslo:
240408240 /0300, variabilní symbol je číslo faktury, kterou obdržíte po potvrzení
přihlášky.
Napište si ho, pro jistotu i sem: 2020……….
Odjezd na letní tábor:
Děti přivezte na tábor v úterý 30.6. 2020 – od 16:30 do 17:30 hodin.
Ubytování účastníků letního tábora je zajištěno v chatkách.
Návrat z letního tábora:
- v sobotu 11. 7. 2020
- děti si, prosím, vyzvedněte v 11:00 hodin v táboře
PŘEDEM do 30.5. je nutné zaslat na email: taborliankamario@seznam.cz
-

Kopii: POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Kopii: KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR:
Všichni účastníci odevzdají táborové zdravotnici v obálce se jménem dítěte:
-

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

-

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ
LÉKY
POŠTU ( jen ti kdo budou chtít, pozor budou svátky a to pošta nechodí)
Potřebujeme abyste.......







připravili děti na to, že MOBILY - aby se zamezilo zbytečným problémům (rozbité sklo, zmizení
mobilu, ranní a večerní smutek) - budou děti mít u vedoucích a v poledním klidu si je můžou brát
k sobě
dali dětem menší finanční obnos - moc nedoporučujeme velké částky, ztráta peněženky je
bohužel reálná. Dá se domluvit, že budou děti mít peníze u vedoucího, prosím o podepsané
peněženky.
VŠECHNY VĚCI PODEPSALI, každý rok nám zůstává spousta věcí a nikdo se k nim nehlásí.

Co s sebou na letní tábor:
Dobrý spací pytel - PODEPSANÝ OBAL I SPACÁK

Kapesníky

Karimatka připravená na přenos, polštářek

Plavky

Kvalitní batůžek na výlety – pevná záda a popruhy

Lžíce

Pláštěnka

Utěrka

Pevná sportovní obuv

Lahev na čaj, šťávu

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)

Tričko s dlouhým rukávem

Kytara, flétna (v případě zájmu)

Trička s krátkým rukávem

Hodinky (v případě zájmu)

Mýdlo

Adresář (v případě zájmu)

Hřeben

Známky (v případě zájmu)

Zubní kartáček

Fotoaparát (v případě zájmu)

Zubní pasta

Mobilní telefon (v případě zájmu)

Pracovní košile nebo zástěra - na zašpinění přitvoření

Použití mobilních telefonů povolíme ke
komunikaci v poledním klidu mezi 13.-14.
hodinou – večerní telefonování nedoporučujeme,

Tepláková souprava
Jídelní miska (ešus)
Ručník
Krém

pro malé děti je to těžký čas a mohou pak být
smutné.
Telefon odvádí pozornost od her a navádí ke
smutku.

Dobrá nálada

OBLEČENÍ PRO CELOTÁBOROVOU HRU:
vestička,košile nebo tričko, kraťasy,
plášť dostanou děti na táboře.
obrázky pro představu oblečení

Něco navíc:



něco, co si můžou totálně zmazat od barev ( staré tričko a kraťasy)
kluci hezkou košili, holky šatičky - pro velký úspěch bude Casino

VŠECHNY VĚCI PODEPIŠTE
každý rok nám zůstává spousta věcí a nikdo se k nim nehlásí.

,

