INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

Bezdìz „Týden v akci“
Vážení rodiče,
vaše dítě je přihlášeno na tábor Centra Dětí a Mládeže, který se koná od neděle 5. 8. do soboty 11. 8.
2018 na turistické základně Bezděz v lesích cca 5 km od města Bělá pod Bezdězem. Hlavním programem
tábora bude na téma IZS (integrovaný záchranný systém). Děti si formou her vyzkouší výcvik a práci
záchranářů, hasičů, policie i vojska. Pro děti bude připraven i další program jako na jiných táborech –
sport, hry, dle počasí koupání apod.
Děti budou ubytovány na pokojích a v chatkách, spát budou ve spacácích na postelích. Stravování si
budeme zajišťovat sami ve vlastní kuchyni. Tábor je určen pro děti 4. – 9. třídy.
Po celou dobu LT bude k dispozici služební telefon s číslem 775 880 979, kde se můžete informovat
o stavu dítěte případně si domluvit hovor tak, aby nenarušoval táborovou činnost.

Cena poukazu je 1.700 Kč. Rezervaci místa provádíme na základě vyplněné přihlášky
a zaplacené zálohy v minimální výši 500 Kč. Pokud do středy 1. 6. 2018 cenu poukazu bez
vysvětlení nedoplatíte, je rezervace vašeho místa zrušena a může být poskytnuta dalšímu zájemci. Na
požádání (i dodatečně) vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele k zaplacení z fondu FKSP.
V takovém případě vám bude záloha vrácena. Závaznou přihlášku lze zrušit jen ze závažných důvodů
(např. zdravotní potíže). V ostatních případech propadá záloha 500 Kč ve prospěch pořadatele LT.

Bankovní spoj.

Česká Spořitelna a.s. pobočka v České Kamenici, č.ú. 0921 414 339/0800
adresa majitele účtu Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
Dukelská 328, Česká Kamenice 407 21
Jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte.

Adresa tábora : Hlínoviště č.p.48, Bělá pod Bezdězem, 294 21
Odjezd: neděle 5. 8. vlakové nádraží v České Kamenici ve 13:06 hodin (sraz na nádraží ve
12:30)
Příjezd: sobota 11. 8. vlakové nádraží v 12:45 hodin.
(bagáž bude odvezena zvlášť od vlakového nádraží na místo pobytu) – děti s sebou pouze
příruční batoh se svačinou.
POZOR NEZAPOMEŇTE !
Na nádraží musí mít děti u sebe vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než
jeden den před datem odjezdu), potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené od lékaře a kartičku
zdravotní pojišťovny (stačí kopie) a zdravotní průkaz (očkovací průkaz – popřípadě stačí kopie).
Bez těchto náležitostí nemůžeme dítě převzít !!!
Pokud dítě bere léky, předat při odjezdu zdravotníkovi (označené jménem a indikací).

Hlavní vedoucí Martin Čupka

Bližší informace v kanceláři CDM nebo na tel. čísle 412 582 815, rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy.
Web: www.cdmck.cz ; e-mail: info@cdmck.cz

Vybavení účastníka tábora
(doporučené)

Výzbroj :
• spací pytel, polštářek, prostěradlo
• karimatka
• baterka nebo čelovka (s náhradními bateriemi)
• psací potřeby
• hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, zubní kartáček a pasta, šampón)
• ručníky k vodě a do koupelny
• batůžek na výlety
• krém na opalování
• láhev na pití
• hrnek
Výstroj :
• pláštěnka (pevnější)
• čepice a brýle proti slunci
• teplý svetr
• silnější mikina
• souprava na spaní nebo pyžamo
• spodní prádlo dle individuálních potřeb dítěte
• ponožky dle individuální potřeby (dle zkušeností větší množství!)
• kapesníky
• vhodná outdoorová obuv (botasky apod. - obuv s pevnější podrážkou), sandále, přezůvky
• holinky
• plavky
• větrovka
• souprava na ven

Další vybavení dle uvážení rodičů a potřeb dítěte. Děti se většinu času budou pohybovat v přírodě, proto
zvažte opravdu vhodný oděv.

Před odjezdem na tábor překontrolujte, zda velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte
(v rámci LT se uskuteční i několik pěších výletů).
Doporučené kapesné: 200 - 300 Kč. Kapesné (nebo jeho část) můžete předat při odjezdu vedoucím
(v označené obálce) a tak především u menších dětí předejít ztrátě peněz.
Pokud dítě bere léky, předat při odjezdu zdravotníkovi (označené jménem a indikací).
Nedoporučujeme dávat dětem drahé věci (mobilní telefony, elektroniku a podobně) za ztrátu či
poškození neponese pořadatel žádnou odpovědnost.

