ORGANIZAČNÍ VĚCI
Adresa tábora:

Letní pionýrský tábor Bystřina
357 61 Březová u Sokolova
Telefonní spojení: 605 750 802

Nástup na tábor: 4. 7. 2020 od 15:00
Pionýrská táborová základna Bystřina u lávky
Při odchodu na tábor rodiče předají vedoucímu:
1.
2.
3.
4.

List účastníka (datum musí být den nástupu tj. 4. 7. 2020)
bezinfekčnost
Kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (nejlépe ofocené)
Pokud je nutné - léky s rozpisem dávkování

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
tepláková souprava
2 ks plavky
plátěná čepice
1 ks teplý svetr
1 ks
košile, mikina
6 ks toaletní papír
2 ks
utěrka
1 ks kapesní nožík
tričko s krátkým rukávem 6 ks slabá deka
spodní prádlo
14 ks baterka + baterie
nepromokavá bunda
1 ks ponožky slabé
10 ks
teplé pyžamo (věci na spaní) 2 ks

tepláky
2 ks
pláštěnka
1 ks
punčocháče
6 ks
spací pytel
polštářek
teplé ponožky3 ks
ručníky
2 ks
prostěradlo s gumou 1 ks

hygienické potřeby: mýdlo, žínka, kartáček na zuby, krém na opalování, krém na
obličej, jelení lůj, hřeben, repelentní přípravek (proti klíšťatům a jinému hmyzu),
2 roušky + pytlík na jejich úschovu, malá dezinfekce na ruce pro osobní potřebu
léky: v případě potřeby, léky s popsaným návodem předat hlavnímu vedoucímu při odchodu
na tábor
obuv: tenisky, sandále, pantofle, holínky!, pevná sportovní obuv
ostatní: šátek, bílé tričko na batikování, masku na karneval (vhodné: zvířátka,
kentauři, najády, dryjády, faunové, víly, princové, princezny, rytíři, trpaslíci –
nevhodné: čarodějnice, lev, superhrdinové). sluneční brýle, společenské hry, pastelky,
dopisní papíry, poštovní známky, 2 kolíčky na prádlo, kapesné ve výši max. Kč 300,-Seznam je pouze orientační, sami uvažte co dětem dáte a prosíme, aby jste vše uložili
do starého kufru, ve stanu je skladnější.

ukončení tábora a předání dětí pátek 17. 7. 2020 mezi 14. a 15.
hodinou Pionýrská táborová základna Bystřina

Znovu upozorňujeme na nevhodnost cenností,
jako například šperky a elektronika, mobilní telefony, tablety….
!!! Provozovatel neručí za jejich případné poškození a ztráty !!!

