Variabilní symbol dítěte ………..

www.belun.vector.cz

INFORMACE PRO RODIČE a ÚČASTNÍKY LETNÍHO TÁBORA NA BĚLUNI
I.běh

v termínu 2. července -16. července 2016

S sebou:

KOSTÝM NA TÉMA DIVOKÝ
- obrázky na www.belun.vector.cz

ZÁPAD

Ubytování: ve stanech s podsadou, postel - palanda vybavena molitanovou matrací (vlastní spacák,
polštářek, deka, vhodné i prostěradlo na gumu), k dispozici klubovna v pevné budově
Osobní hygiena: suché WC, mytí ve vodoteči a ve sprše s teplou pitnou vodou, ranní vstávání v 8,00 hodin,
večerka ve 21,30 hodin
Strava: snídaně + přesnídávka, oběd, svačina, večeře, kuchyně v pevné budově, zastřešená jídelna
Dále s sebou na LT:
- ruličku toaletního papíru, 2 metry pevného provázku, cca 1 m bílé látky
- náhradní žárovička , monočlánky do svítilny (ve stanu je zákaz svícení svíčkou, otevřeným ohněm)
- ešus, 2 lžíce, větší hrnek
- známky na pohlednice (pohlednice LT možno zakoupit v táboře)
- jídlo na první večeři, z důvodu přípravy kuchyně se nevaří, pití bude zajištěno
Doprava dětí na tábor: – vlastními vozy (Běluň 14 km od D.K.n.L. směr Kohoutov)
- děti dovezte mezi 17,00 – 18,30 hodinou v sobotu 02.07.2016.
- kdo nemá možnost vlastního odvozu, dejte, prosím, vědět, odvoz zajistíme
(telefon 774 95 66 22 Paulusová Fišerová – zde i případné další dotazy)
- odvoz dětí z tábora v sobotu 16. 7. 2016 mezi 8,45 – 9,30 hodinou
Pří nástupu dětí na LT budeme vybírat 50,-Kč na fotografie (pouze zájemci).
Děti mají v rámci organizace uzavřené úrazové pojištění.
Nedoporučujeme si brát na LT mobilní telefony aj. elektronické přístroje (pořadatel za ně nezodpovídá).
Máte-li možnost jakkoli materiálně či finančně podpořit činnost na táboře, uvítáme tuto pomoc, vydáme i
příslušné potvrzení.

TÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK UHRAĎTE DO 10. ČERVNA 2016 cena 3 000,- Kč
způsob placení: OSOBNĚ V POKLADNĚ GE MONEY BANK (zaplatíte poplatek)
- zde nahlásíte jméno a příjmení, rodné číslo a variabilní symbol dítěte, č.ú.,
za sourozence plaťte jedním příkazem a variabilní symboly slučte ve vícemístný symbol
nebo BANKOVNÍM PŘEVODEM (bez poplatku), číslo našeho účtu 136605594/0600
SLOŽENKOU (pouze ve výjimečných případech)
Vždy uveďte variabilní symbol.
NÁVŠTĚVY NA LT – POUZE 9.7. a 10.7. 2016 po 18,00 hodině (dříve by děti nemusely být v táboře).
V ostatních dnech nebudou návštěvy povoleny, pouze v nevyhnutelném případě.
TISKOPISY:

!!! ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ) – VRÁTIT OBRATEM, NEJPOZDĚJI DO
25.4.2016 OSOBNĚ NEBO NA ADRESU: Jana PAULUSOVÁ FIŠEROVÁ, KRKONOŠSKÁ 53, D.K.N/L
!!! NA LT NUTNO ODEVZDAT POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (musí být potvrzeno v roce konání tábora, po ukončení LT vrátíme)
LIST ÚČASTNÍKA, OČKOVACÍ PRŮKAZ, PRŮKAZ ZP (nebo jeho kvalitní kopii), "Určení osoby
oprávněné dle zákona o zdravotních službách". – ODEVZDAT S NÁSTUPEM NA LT
POTVRZENÍ ČI FAKTURA PRO ZAMĚSTNAVATELE, který Vám na Vaše dítě přispěje finanční
částkou, bude vydána na požádání u mě osobně (tel. 774 956622)
Jana Paulusová Fišerová – hlavní vedoucí LT v.r.

ADRESA NA LT: LT BĚLUŇ, PEKAŘSTVÍ ROLAND, 544 66 KOHOUTOV 148

