Robinson Crusoe
Letní tábor Lísek 28. 6. – 5. 7. 2014
INFORMACE O ODJEZDU
Na tábořiště pojedeme osobními auty - každé dítě pod 150 cm potřebuje podsedák
(pokud můžete pomoci s odvozem, budeme rádi – prosím dejte nám ještě vědět)
Sraz: v 8:30 hod. před sborem Církve bratrské v Horní Krupé
Odjezd: na tábořiště v 9:00 hod.
Předpokládaný návrat: v sobotu 5. 7. 2014 ve 12:30 hod. před sborem Církve bratrské v Horní Krupé
Fotky: z tábora naleznete na stránkách Laviny – cb.cz/lavina/
Adresa na tábor: Na tábor je možné dětem posílat poštu na následující adresu: Letní dětský tábor - Robinson
Crusoe, Lísek 45; okr. Bystřice nad Pernštejnem; 592 45 - Dopisy budeme vybírat každý všední den.
Kontakt: Hl. vedoucí: Karel Vrána, email: karel.vrana@gmail.com; tel.: 739 671 945,
zástupce:
Ondřej Horák tel.: 604 417 358
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
OSOBNÍ VĚCI:
1x pláštěnka (pončo)
1x pohorky
1x holinky
1x tenisky
sandále
2x kraťasy
1x flanelová košile
1x dlouhé kalhoty
2x tepláky
1x bunda nebo větrovka
7x tričko
2x mikina

1x svetr
8x ponožky
2x ponožky teplé
spodní prádlo dle potřeby
plavky
věci na spaní
čepice, kšiltovka nebo klobouk
1x utěrka
šátek
kapesníky
baterka + náhr. baterie
láhev na pití

spacák + karimatka
batůžek na výlet
škrabka na brambory
zavírací nůž
hrníček - označit
1x ešus (jídelní miska) označit
1x příbor – označit
Psací potřeby
Bibli – pokud doma
máte
Sáček na špinavé prádlo

HYGIENICKÉ POTŘEBY: (vše zabalit do igelitového sáčku)
Kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo v krabičce, hřeben, šampon na vlasy, 2x ručník, osuška, repelent proti
komárům a klíšťatům, krém na opalování
OSTATNÍ:
Kapesné dle vlastního zvážení (jeden výlet)
CO SEBOU NEBRAT
Walkman, tranzistoráky, MP3 přehrávače a podobné „výrobce hluku“, také elektronické zařízení jako TABLETY,
NOTEBBOKY a podobné, cenné věci - drahé prstýnky, řetízky atd., příliš mnoho sladkostí!
!!! JE ZAKÁZÁNO BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY!!!
PROSÍME, BERTE NA TO PŘI VYBAVOVÁNÍ DĚTÍ OHLED (NEBUDE KDE JE NABÍJET)!

Pokud budete chtít svým dětem zatelefonovat, využijte k tomu, prosím, času od 12.30 do 13.30
hodin a telefonu Karla Vrány (739 671 945) nebo Ondřej Horák (604 417 358), abyste tím
příliš nenarušovali společný táborový program - děkujeme za pochopení.
Pokud rodiče vyžadují pravidelné informace od svých dětí, zašlete vedoucímu sms a dítěti budete moct zatelefonovat
po večeři od 19 hod. do 19:30 hod.
RADY Z PRAXE:
Na táboře vystačíme se staršími obnošenými věcmi, nedávejte dětem věci nové! Věci zabalte do starého kufru –
nejlépe klasického „papundekláče“. Kufr je plochý, snadno se vejde pod postel a lépe se v něm udrží pořádek.
Lépe dělat malá zavazadla než jedno velké! K jídlu - nejlepší je český třídílný ešus. Ke spaní - dbejte na to, aby měly
Vaše děti teplý spacák, nebo teplé oblečení na spaní, teplota v noci může klesat hodně nízko.
PŘI ODJEZDU ODEVZDEJTE NÁSTUPNÍ LIST A LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
(pokud jste ho již neodevzdali dříve, bez potvrzení s námi Vaše dítě nemůže jet)

