INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU

KYJOV 2018
2018 III.
II. Turnus

Vážení rodiče,
Vaše dítě je přihlášeno na letní tábor Centra Dětí a Mládeže a LETOS, zapsaný spolek
v České Kamenici, který se koná od 22. 7. – 4. 8. 2018. Základna se nachází v obci Kyjov
kousek od Krásné Lípy na hranicích národního parku. Přírodní koupaliště je vzdáleno asi 15 min
chůze od základny.
Děti jsou ubytovány v klasických podsadových stanech (dvojlůžkové), spacák a karimatku musí
mít vlastní! Program tábora je zaměřený na pobyt v přírodě a turistiku. Tábor je určen pro děti
od 3. do 9. třídy (výjimky po dohodě s hlavním vedoucím). S ohledem na stavbu programu nejsou
návštěvy tábora dovoleny. V případě potřeby můžete uskutečnit krátké setkání během
prodlouženého odpoledního klidu od 13 do 17 hodin v neděli 29. 7. Upozorňujeme rodiče, že jim
v jiném termínu nebude umožněn přístup do tábora.
POZOR - nedoporučujeme, aby děti měly během letního tábora u sebe mobilní telefony. Za
případné ztráty neneseme žádnou zodpovědnost, ale především narušují program letního
tábora.
Po celou dobu LT bude k dispozici služební telefon s číslem 775 880 978, kde se můžete
informovat o stavu dítěte případně si domluvit hovor tak, aby nenarušoval táborovou
činnost.

Cena poukazu je 3.000 Kč. Rezervaci místa provádíme na základě vyplněné
přihlášky a zaplacené zálohy ve výši 500 Kč. Pokud nevyužíváte příspěvku FKSP je nutno
celou cenu poukazu uhradit nejpozději do 1. června. Pokud do tohoto data cenu poukazu
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 záloha propadá ve prospěch pořadatele.
Bankovní spoj.: Česká Spořitelna a.s. pobočka v České Kamenici, č.ú. 0921 414 339/0800
adresa majitele účtu : Centrum dětí a mládeže Dukelských hrdinů 328, Česká Kamenice 407 21
Jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte (vpravo nahoře).

Adresa tábora:

Letní tábor Sluníčko CDM Č.K.
Kyjov u Krásné Lípy PSČ 407 46
Odjezd neděli 22. 7. vlakové nádraží v České Kamenici ve 1306 hod. (sraz na nádraží ve 12 30)
Příjezd sobota 4. 8. vlakové nádraží ve 1245 hod.
(Případné změny v jízdním řádu dáme vědět)
Hlavní vedoucí Jan Geist
Bližší informace v kanceláři CDM nebo na tel. čísle 412 582 815, mobil 723 804 535 rádi zodpovíme
veškeré vaše dotazy. Email : info@cdmck.cz ; www.cdmck.cz

Vybavení účastníka LT KYJOV
(doporučené)
(doporučené)
Výzbroj:
Výzbroj:
• spací pytel (zde je třeba zvážit kvalitu, některé spací pytle jsou vhodné pouze pro spaní v
budově)
• podložka pod sebe (karimatka, nafukovací lehátko, molitanka) doporučujeme i polštářek pod
hlavu
• příruční batoh na výlety
• ešus, lžíce, hrneček, utěrka
• baterka (s náhradním monočlánkem)
• psací potřeby
• krém na opalování
• hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, pasta, zubní kartáček, šampón)
• 3 x ručník

Výstroj:
Výstroj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vhodná turistická obuv (botasky apod. - obuv s pevnější podrážkou) Kontrolujte velikost!!!
sportovní obuv
holínky
sandály
pláštěnka
plavky
čepice a brýle proti slunci
větrovka
teplý svetr
trička kr. rukáv, dl. rukáv
tepláková souprava na spaní
tepláková souprava na ven
spodní prádlo dle individuálních potřeb dítěte
slabé a silné ponožky dle individuální potřeby
kapesníky

Další vybavení dle uvážení rodičů.
Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se většinu času budou
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využívat především starší oděv a počítat s případnou
možností jeho poškození. Před odjezdem na tábor překontrolujte zda velikost obuvi odpovídá
potřebám dítěte
(v rámci LT se uskuteční i několik pěších výletů).
Nedoporučujeme dávat dětem drahé věci (mobilní telefony, elektroniku a podobně) za
ztrátu či poškození neponese pořadatel žádnou odpovědnost.
Doporučené kapesné : 300 Kč (pro 14 denní turnus).
Karimatku a ešus lze předem domluvit k zapůjčení přímo na táboře.
POZOR NEZAPOMEÒTE !
Na nádraží musí mít děti u sebe : vyplněné písemné prohlášení o bezinfekčnosti (datum nesmí
být starší než jeden den před datem odjezdu), zdravotní průkaz (očkovací průkaz, případně stačí
kopie, kartičku zdravotní pojišťovny (také stačí kopie) a posudek o zdravotní způsobilosti od
lékaře ne starší než jeden rok. Bez těchto náležitostí nemůže být dítě převzato !!!
Pokud dítě bere léky, předat při odjezdu zdravotníkovi (označené jménem a indikací).

