Milí rodiče,
Po roce je tu opět náš tábor v Kameničné a tentokrát s názvem
V srdci pyramidyPyramidy jsou jedním ze sedmi divů světa. Každý chtěl určitě někdy ve snu brázdit na velbloudu písečné pláně ve stínu obrovských
pyramid. Stát se archeologem, či být alespoň chvíli u toho, kdy faraon vládl Egyptu. Teď máme všichni šanci. Děti i mi dospělí. Inspirace se
nabídla sama, když do sálu přišla zásilka nových židlí a stolů. Vše zabaleno v nádherných krabicích velkých jako pískovcové kvádry na stavbu
pyramidy. Kvádry se ze sálu přestěhovaly do školy a čekají jen na zahájení tábora. Faraon Achnaton se na nás již těší. A aby z toho měli něco i ti
starší, celý děj tábora se stane povinnou školní četbou. Inspirací nám je kniha Miky Waltariho, Egypťan Sinuhet.
Bohové Egypta zahájí tábor v pondělí v 8:00 hodin ráno a žádají rodiče, aby své ratolesti doprovodily do Domu života. Protože se
budeme v pátek večer dlouho loučit, budeme v sobotu dlouho spát. Děti si můžete vyzvednout dle stesku v sobotu od 9 do 11 hodin.
Tábor bude letos 6 denní. Spát budeme od pondělí do soboty. Z důvodu uplynulé epidemie bude lépe, když děti nebudou opouštět
tábořiště během tábora. Proto je potřeba dětem zabalit na celý pobyt. Také je opět velmi důležité vyřešit spaní ve stanu. Viz níže u přihlášky.
Cena za tábor: 2000,- Kč (Uhraďte prosím v hotovosti v Obecní knihovně nebo u vedoucí tábora Jitky Rolečkové nejpozději do 30. 7. 2021)
Neumřou děti hlady? Určitě ne. Stravování je zajištěno. Zabalené jídlo z domů není potřeba.
Co budou potřebovat na tábor?
1. Pláštěnku proti dešti. Nepromokavá bunda v prudkém dešti není dostatečné řešení, pouze jako doplněk pod pláštěnku, aby případně
zahřála. Večery budou chladné a bunda nebo teplá mikina se bude hodit.
2. Gumáky, tři či dva páry tenisek v případě mokrého počasí snadno promoknou. Přezůvky, kdyby pršelo půjdeme do sálu.
3. Látkový stahovací pytel na špinavé prádlo, v igelitovém pytli může prádlo začít plesnivět.
4. Dostatek oblečení, spodního prádla a ponožek. Je lepší dát více kusů, vždy je může přivézt zpět a je to lepší nežli praní.
5. Baterku, která dostatečně svítí, nezapomeňte na náhradní baterie. Případně se dají dokoupit na táboře.
6. Spací pytel s funkčním zapínáním. Raději to při balení zkontrolujte. Některé noci bývají chladné, a tak výběr spacáku nepodceňujte.
Případně můžete přibalit vložku do spacáku nebo tenkou deku.
7. Prostěradlo, karimatky jsou dobrovolné. Stany s podsadou jsou vybaveny úzkou madračkou
8. Repelent proti klíšťatům.
9. Teplé oblečení na spaní, je lepší když může dítě volit na táboře převlečení lehčí, než že je v noci dítěti chladno, protože nic teplejšího
s sebou na noc nemá. Na táboře hrajeme noční hry, táborák apod. Je lepší dětem přibalit teplé oblečení navíc na hlídce to jistě ocení.
10. Kvalitní prošlápnutou obuv. Nové boty nemusí sednout na túře a mohly by vzniknout dítěti na nohách puchýře, které ho nadále
omezují.
11. Pokrývka hlavy je nutná! Nejen kvůli hrám, které se hrají na sluníčku, ale také na delší pobyt venku, při kterém snadno dojde k úpalu.
12. Zubní kartáček, pastu a hrníček/kelímek na vyplachování, ručník, osušku, šampón, sprchový gel a dívky vlastní hřeben + další
nezbytné hygienické potřeby.
13. Láhev na vodu na celodenní výlet (případně zajistíme), Ešus (misku na jídlo), příbor a hrneček, utěrku vezměte na vědomí, že se
podávají teplá jídla.
14. Alespoň 3 respirátory, popř. roušky pro případ nouze.
15. Plavky a popř. plavecké pomůcky (pokud je dítě neplavec, je potřeba aby mělo vlastní plavecké pomůcky) – Pokud nám to situace
dovolí
16. toaletní papír (vhodný pro tvorbu mumií)
17. psací potřeby a obálky na psaní dopisů (případně zajistíme v táboře)
Pokud byste něco zapomněli, není problém věci předat vedoucím tábora. Bohužel vás kvůli situaci nemůžeme za dětmi pustit, ale rádi jim
předáme dopisy a pozdravy.
Letošní rok budou děti ubytovány ve stanech s podsadou, proto jim letošní rok stany přibalit nemusíte. Stále, ale nezapomeňte na teplý spací
pytel a popř. vložku do spacáku. Stany jsou určené pro dva lidi.
Za mobilní telefony a jinou elektroniku tábor nezodpovídá, proto je nedoporučujeme dětem na tábor zabalit. Pro nutný kontakt
s dítětem je možné volat na tel. 603 116 371 (Jitka Rolečková) nebo 731 681 462 (Pavlína Rolečková) Jinak s dětmi můžete komunikovat
formou dopisů a vzkazů, které jim doručíme. (naplní to táborovou atmosféru a děti z toho mají vždy velkou radost). Dopisy můžete psát na
adresu Kameničná 33 (obecní úřad) - obálku označte nápisem Tábor, nebo doručit přímo do tábora. Návštěvu dětí vám ale poskytnout bohužel
nemůžeme.
Ráno v den pořádání tábora při předání dítěte je potřeba podepsat bezinfekčnosti (jinak nebude dítě na tábor přijato) Mějte prosím
také připravenou kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte a kvůli nemoci covid-19 i vlastní propisku. (zabere to cca 15 minut) Pokud se v den
zahájení tábora nemůžete dostavit, pište prosím předem.
Kontakt a informace u:
Vedoucí: Jitka Rolečková
Pedagog volného času
Tel: 603 116 371
e-mail: jitkaroleckova@seznam.cz

Ráno v den pořádání tábora při předání dítěte je třeba podepsat bezinfekčnost! Jinak nebude dítě na tábor přijato.

TJ Sokol Kameničná

PŘIHLÁŠKA
na tábor v Kameničné v termínu od 16. – 21. 8. 2021
V SRDCI PYRAMIDY
Jméno a příjmení:
__________________________________________________________
Datum narození:
________________________________
Rodné číslo:
________________________________
Škola:
________________________________
Zdrav. pojišťovna:
_________________________________
Bydliště:
_________________________________
PSČ:
_________________________________
Matka:
_______________________ Kontakt: ________________
Otec:
_______________________ Kontakt: ________________
Kontaktní email: _________________________________________________________ (pro zasílání informací před i po táboře)
Ve stanu bude/ chce být s(stany jsou určené pro 2 osoby)
_______________________________________________________________________________________________
Mé dítě je:
plavec
neplavec
Alergie:
Ano
Ne Jaké: _________________________________________________________
Užívá léky:
Ano
Ne Jaké, důvod, dávkování: __________________________________________
______________________________________________________________
Zdravotní omezení: Ano
Ne Jaké: __________________________________________________________
Jiné údaje či omezení / stravovací návyky:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Přihlášený (jeho zákonný zástupce) dává svým podpisem souhlas s tím, že pořadatel může uvedené osobní údaje
použít při zpracování agendy související s táborem v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. „O ochraně osobních
údajů“. Dále svým podpisem dává souhlas s pořízením fotodokumentace, která bude použita k propagaci tábora a
obce v tiskové a elektronické podobě.
Datum:__________________

Podpis: _____________________

Ráno v den pořádání tábora při předání dítěte je třeba podepsat bezinfekčnost! Jinak nebude dítě na tábor přijato.
Přihlášky předejte do mých rukou, posílejte e-mailem na jitkaroleckova@seznam.cz,
nebo doneste do knihovny v Kameničné nejpozději do 30. 6. 2021

