Informace LT Běstvina u TŘEMOŠNICE 8 -15. 8. 2021

Odjezd: NEDĚLE 8. 8. v 14:00 hod. od DDM ALFA
1. Kartička pojišťovny (může být ofocená).
2. Prohlášení o bezinfekčnosti (podepisuje rodič, datum ne starší 1 den).
3. Potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte (ne starší než 2 roky, platnost na celý pobyt).
4. Plnou moc pro lékaře (pro případné ošetření na pobytu).
5. Čestné prohlášení Covid (datum otestování 8. 8. u odjezdu).
1 – 5. odevzdat paní zdravotnici
6. Písemný souhlas testování firmou Scimed (odevzdat zdravotníkům při testování).
Abychom zabránili výskytu vší, budou všichni účastníci před 
odjezdem prohlédnuti zdravotnicí za dohledu zákonného zástupce. - po testování
Časy jsou již upřesněné
Sraz: 12:30 hod. vedoucí
          13:00 hod.R3
          13.15 hod. Radost 1,2 
          13:30 hod. Holoubek + ostatní děti
           
Příjezd: v neděle 15. 8. ve 13:45-14:00 hod. k DDM ALFA 
Povinné vybavení: cvičky, věci na tancování (tričko, tepláky, sukně), malý batůžek,
láhev na pití (cca 300ml), baterka, šátek-kšiltovka, neplavci
rukávky, plavky, oblečení na slavnost, chlapci kravatu, děvčata šaty (zabalené dole v kufru v igelitu), propisovací tužka, spací pytel, prostěradlo, případně deku, polštářek na spaní), malý váček nebo peněženka na krk na táborové platidlo, tričko hnědé nebo okrové (na potisk barvou). PLÁŠTĚNKA, boty do mokrého počasí. 2 roušky nebo respirátory zabalené v sáčku.
Doporučené vybavení: 8x ponožky,1x teplé ponožky, spodní prádlo,3x tričko, 
1x triko s dlouhým rukávem,2x mikina,2x tepláky, 
outdoor oblečení do přírody a chladnějšího počasí (možnost spaní pod širákem, jen starší děti). Botasky, tenisky, toaletní potřeby, pastelky, blok, nůžky, plyšová hračka na spaní.
                        VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ  !!!
Na tábor je zakázáno: dávat dětem žvýkačky, cukrovinky, cigarety !!!
  	nože, zápalky a jiné předměty ohrožující bezpečnost dětí,
  	mobilní telefon, prosím o kontrolu.
léky (veškeré léky i vitamíny musí být u paní zdravotnice)                    
Na tábor nedoporučujeme:
drahé předměty (řetízky, prstýnky), nové drahé oblečení, peníze (nepotřebují).          
Poznámka: Pokud je dítě požaduje úpravu stravy (alergie, dieta) upozorněte na to zdravotnici p. Hanu Hájkovou Mojžíšovou při odjezdu. Napište omezení na lísteček. Pohlednice pro děti v podepsané obálce též paní zdravotnici. (Nejlépe i očíslované).
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