SEZNAM VĚCÍ
LETNÍ TÁBOR JANOVKA 2020
Věci na sebe: spodní prádlo a ponožky dle potřeb dítěte (min. 1 pár teplých ponožek), 5x triko s krátkým
rukávem, 2x triko s dlouhým rukávem, 3x kraťasy, 3x tepláky nebo kalhoty, 2x mikina nebo svetr,
nepromokavá bunda, 1x pláštěnka, pokrývka hlavy (kšiltovka, plátěný klobouk), sluneční brýle,
plavky, něco na spaní – triko s dlouhým rukávem, slabé tepláky (podle typu spacáku),
Doporučení – vrchní oděvy by měly obsahovat reflexní prvky, případně refl. pásku na rukáv
Obuv: POVINNĚ: pár letních bot (sandále/crocsy), dva páry pevné obuvy (ideálně tenisky na běhání a
turistickou obuv), holinky
(množství lze upravit dle uvážení rodičů na základě jejich zkušeností s podobnými akcemi a potřebami dítěte)
Další nutnosti: malý batoh na výlety, lahev na pití, velký ručník, malý ručník, ešus i s víkem (označený jménem),
plecháček nebo plastový hrnek (označený jménem), lžíce, vidlička, nožík, baterka + baterie –
nejlépe čelovka, neplavci kruh nebo rukávky, trhací blok, pastelky, psací potřeby, drobné
kapesné (na uvážení rodičů, max. 300 - 400 Kč – na pochutiny, suvenýry, apod.)
Věci na spaní:

spacák (spací pytel možno zapůjčit od pořadatele za příplatek 100 Kč na celý pobyt. Poplatek bude
vybírán na táboře), polštářek, případně prostěradlo

Hygienické pořeby: kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampón, hřeben, krém na opalování s filtrem dle typu
dítěte, jelení lůj, ostatní hygienické potřeby
Vítáme:

kytary, flétny, harmoniky a jiné hudební nástroje.

Nechceme: mobily, šperky, drahé hodinky, cennosti, apod. Na táboře nelze nic uzamknout a telefony nedobíjíme.
Upozornění: uvedené věci musí být v jediném zavazadle (nejlépe kufr - dá se pod postel, věci jsou přehledné),
pouze věci na cestu lze vzít do výše uvedeného malého batůžku na záda (igelitové tašky ne!)
Doklady:

Svačina:
Léky:

Zdravotní průkaz a průkaz pojištěnce, (pokud dítě má) doklad ke slevě na dopravu. K odjezdu
nezapomeňte přinést List účastníka, jehož součástí je Potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než
jeden den (potvrzují rodiče v den odjezdu.), Posudek o zdravotní způsobilosti – potvrzuje dětský
lékař.
svačinu a pití na cestu, na LPT začínáme teplou večeří
Pokud dítě užívá nějaké léky, předejte je v originálním obalu se jménem dítěte při odjezdu
vedoucímu akce i s dávkováním. Pokud bývá dítěti špatně v autobuse, nezapomeňte na Kinedryl.

Případné platby u lékaře, poplatky za recepty a úhrada běžných léků jsou hrazeny z ceny tábora. Případné hospitalizace
bude řešena se zákonnými zástupci individuálně.

Místo odjezdu a návratu:
Čas odjezdu z Děčína:
Čas příjezdu do Děčína:
ADRESA TÁBORA:

Děčín, Autobusové nádraží DPmD (parkoviště za Poštou v Děčíně 4)
9,00 hod. v den začátku tábora (sraz alespoň o 15-20 min dříve)
18. 7., 1. 8. nebo 15. 8.
12,00 – 12,30 hod. (s výjimkou posledního 4. turnusu – 15:30 – 16:00)

Tábor Janovka - 5. PS Děčín
Janovka 14
407 78 Velký Šenov

Případné další informace na tel:
608 505 504 – Petr Novotný, kontaktní osoba za 2. běh
773 761 810 – Michal Moc, kontaktní osoba za 3. běh
777 628 044 – Ondřej Šafránek, kontaktní osoba za 4. běh

