LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR č. 15 (VŠEOBECNÝ)

INFORMACE PRO RODIČE
Termín:

sobota 29.7. 2017 – sobota 5.8. 2017

Adresa:

Letní tábor DDM Praha 2 - Školící a výcvikové zařízení Žihle, Nový Dvůr – Poustky 21, 331 65 Žihle

Hlavní vedoucí:
Mgr. Liboslav Matoušek
liboslav.matousek@ddm-ph2.cz
723829513
Zástupce HV:
Richard Mucha
richard.mucha@ddm-ph2.cz
725787552
(v místě pobytu je velice slabý signál – volejte pouze v nutných případech a buďte trpěliví)
Telefon recepce:
373 395 211 (v případě nouze zanechte vzkaz na recepci)
Odjezd:

sobota 29. července 2017 / sraz 12.00 hod. – DDM Praha 2, Slezská 21/
odjezd cca 12:30 hod. (podle příjezdu autobusu ze Žihle)
první jídlo: večeře (dejte dětem menší svačinu na cestu a lahvičku s pitím)

Příjezd:

sobota 5. srpna 2017
cca 12:00 – 13:00 hod. tamtéž /vyjíždíme cca v 10:00 hodin/
poslední jídlo: snídaně + balíček na cestu

Ubytování:

v pevné budově ve vícelůžkových pokojích (lůžkoviny k dispozici), strava 5x denně, pitný režim

U autobusu odevzdat




souhlas zákonných zástupců (bezinfekčnost) – podepsat v den odjezdu
kopii kartičky pojištěnce (pokud jste ji neposlali předem)
léky /podepsané/, rozpis dávkování! Nedávejte dětem léky, aby je užívaly samy! Často zapomínají,
zdravotník ne!
 potvrzení od lékaře – stačí čitelná kopie /originál si ponechte, platí 1 rok/ - pokud jste již neodevzdali
 kdo neodevzdal přihlášku, tak i přihlášku s podpisem /naskenovaný podpis není dostačující/
 kapesné - částku napsat na obálku se jménem dítěte /cca 200,- dle „mlsnosti“ dítěte – v areálu je malý stánek
s velkým množstvím sladkých lákadel/

Rady a doporučení
 před odjezdem pečlivě zkontrolujte dětem vlasy, zda nemají vši (čím dál častěji se někdo na tábor tyto
nepříjemné potvůrky snaží propašovat) – další kontrolu provede vedoucí při nástupu do autobusu
 pokud se vašemu dítěti dělá v autobuse nevolno, dejte mu před odjezdem Kinedryl a vybavte ho igelitovými
pytlíky (informujte vedoucího)
 nezapomeňte dětem poslat včas alespoň jeden pohled  (na adresu vždy uvádějte DDM Praha 2, v areálu je
ještě další tábor)
 NEDÁVEJTE DĚTEM MOBIL, v areálu není signál (děti následně hledají signál při hrách v lese a hrozí ztráta
telefonu), navíc mají tendenci neustále volat domů mamince s každou maličkostí – za dodržení tohoto
doporučení předem DĚKUJEME 
 v případě nouze můžete nechat vzkaz na recepci, ozveme se vám zpátky (nevolejte prosím s dotazem, jak se
děti mají, zda nemají hlad, zda se jim nestýská, zda se dobře oblékají … )

 nedávejte dětem cenné, drahé a nebezpečné věci
 doporučujeme věci podepsat a balit společně s dětmi, aby věděly, co mají s sebou
 při balení věcí počítejte s mokrou i suchou variantou a také s tím, že děti věci 100% ušpiní
 vybavte děti nějakým „nehořlavým“ oblečením, aby mohly zasednout v klidu k táboráku

Seznam DOPORUČENÝCH věcí:
Základní vybavení:
1x zavazadlo (kufr nebo sportovní taška, popřípadě batoh) označený jmenovkou dítěte
1x malý batoh
Oblečení:
4x tričko s krátkým rukávem, 2x tričko s dlouhým rukávem, 2x tílko
2x kraťasy, 2x tepláky, 1x mikina, 1x větrovka, 1x svetr
1x plavky
8x spodní prádlo, 1x pyžamo
8x ponožky, 2x ponožky teplé
1x pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouček)
1x pláštěnka
Obuv:
1x holínky, 1x sportovní obuv, 1x turistická obuv, 1x letní obuv, 1x přezůvky
Hygienické potřeby:
kartáček a pasta na zuby, mýdlo, šampón na vlasy a hřeben, opalovací krém, jelení lůj
repelent proti klíšťatům a hmyzu
ručník, osuška, kapesníky
Další potřeby:
baterka, láhev na pití, pytel na špinavé prádlo
sluneční brýle, šátek (na hry)
psací potřeby, kniha, drobná hra, pastelky, blok apod. ……..

INFORMACI O PŘÍJEZDU DO ŽIHLE ZVEŘEJNÍME NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH DDM PRAHA 2
https://www.facebook.com/ddmph2

Pokud máte možnost věnovat drobné předměty (třeba reklamní) nebo sladkosti, přineste je k autobusu.
Přidáme je k cenám pro děti, které máme připravené.
Děkujeme.

