INFORMACE PRO RODIČE
UMÍSTĚNÍ A TYP TÁBORA
Tábořiště se nachází pod Šteflovou skálou u městečka Měčín na Klatovsku. Na děti zde čekají
dvoulůžkové stany s podsadou, stravování v dřevěné jídelně a mnoho prostoru pro aktivity všeho
druhu. Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let věku včetně.

DOPRAVA
Odjezd: sraz je v sobotu 21.7.2018 ve 12:00 hod. za plaveckým bazénem SSK Motorlet Praha
nedaleko stanice metra B – Radlická
Návrat: 11.8.2018 v 17:00 hod. v místě odjezdu (tzn. tamtéž)

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
Vyplněné přihlášky, prosíme, zasílejte spolu se zálohou 2000,- Kč na dítě do konce dubna 2018.
V případě zaplacení celé částky za pobyt do 30.března je cena pro první dítě snížena na 4 600,- Kč;
POZOR! – Korespondenční adresa: Letní tábor ALEA, Sochařská 4, 170 00 Praha 7 - Bubeneč
Celá částka musí být uhrazena nejpozději do konce května 2018 na náš účet.
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 154 589 0001/5500
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: uveďte první šestičíslí rodného čísla dítěte

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Návštěvy dětí na táboře jsou z organizačních důvodů nevhodné.
Při odjezdu nutno předat potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 1 dne.
Doporučujeme vybavit dítě kapesným ve výši 250 - 350,- Kč. Děti na táboře nestrádají, ale rády si na
výletech něco koupí. V případě vyššího kapesného, prosíme, informujte vedoucího u odjezdu.
Vzhledem k tomu, že začínáme večeří, doporučujeme vybavit dítě svačinou (např. obložený chléb,
sušenka, ovoce).
Nezapomeňte přibalit kartičku zdravotního pojištění nebo alespoň její kopii.

A JAK JE TO LETOS
Termín konání: 21. července 2018 – 11. srpna 2018
CENA TÁBORA: 4 950,- KČ PRO PRVNÍ DÍTĚ

Adresa tábora: LT Alea, 340 37 Měčín
4 500,- KČ PRO KAŽDÉHO DALŠÍHO SOUROZENCE

VÍCE INFORMACÍ NA
Tel.:

606 649 031 – František Bikár - hlavní vedoucí tábora

e-mail:

info@letnitabor.cz

URL:

www.letnitabor.cz

Letní tábor Alea, Sochařská 4, 170 00 Praha, IČO 266 51 947

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
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2x dlouhé kalhoty
3x krátké kalhoty
Krém na opalování
Větrovka
Kartáček a pasta na zuby
Pláštěnka (aby děti nemusely trávit
deštivé dny ve stanu či v kuchyni bez
možnosti změny stanoviště)
Krém na ruce
1x tepláková souprava (na spaní)
Repelent
2x svetr nebo teplá mikina
2x toaletní papír
Dívky hygienické vložky
4x tričko krátký rukáv
2x košile nebo tričko dlouhý rukáv
Ešus
21x spodní prádlo
2x lžíci
21x ponožky
Kapesní nožík
2x teplé ponožky
Umělohmotný nebo plechový hrneček
s uchem
Plavky
3x ručníky
Polní láhev
Pevné boty pro turistiku (ne nové ale
také ne tzv. na dotrhání)
Baterka s náhradními bateriemi a žárovkou
Tenisky
3m prádelní šňůry
Sandály
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Dopisní papír, obálky + známky (menším
dětem s nadepsanou adresou), psací
potřeby
Holinky (na přecházení po táboře v
deštivém počasí-nebyli bychom schopni
neustále všem dětem sušit promočené
boty)
Šitíčko
Hudební nástroj, společenské hry
Kartičku pojišťovny nebo její kopii
(doporučujeme ji předat zdravotnici před
odjezdem u autobusu)
Batoh do kterého je možno umístit
vybavení na dvoudenní putovní tábor
(doporučujeme menší krosnu nebo batoh
s kvalitními popruhy, do kterého se vejde
spací pytel, pláštěnka, náhradní boty a
další vybavení na 2-3 dny a na který jde
připevnit karimatka)
Prostěradlo nebo jinou bavlněnou
látku velikosti prostěradla na výrobu
táborového oblečení (prosíme, pokuste se
dodržet doporučený rozměr, letos to bude
opravdu potřeba)
Kapesníky
Utěrka na nádobí
Spací pytel
Karimatka, alumatka (nedávejte dětem
rozměrné molitanové či nafukovací
matrace, karimatku potřebují jen na
putovní tábor, postele ve stanech jsou
vybaveny kvalitními matracemi)
Pokrývka hlavy
Šátek
Sluneční brýle

DOPORUČUJEME
Všechny věci umístit pokud možno do kufru. Udržuje se v něm snáze pořádek a je přehlednější než
taška.
Všechno označit, aby si dítě své věci v případě ztráty poznalo. Pokud tak neučiníte, nebudeme moci
dohlédnout, aby dítě vše přivezlo zpět domů.
Nedávat dětem s sebou drahé věci (šperky, značkové oblečení), elektroniku (mp3 přehrávače, iPod,
apod.) a mobilní telefony (na táboře není signál ani možnost dobíjení baterie). Tyto přístroje se do
táborového prostředí nehodí. Pokud se přesto rozhodnete dítěti něco takového s sebou dát, neručíme
za případnou ztrátu či poškození této věci.
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