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GHOSTBUSTERS
INFORMACE PRO RODIČE
SEZNAM POVINNÉ VÝBAVY NA TÁBOR

Prosíme, věnujte jednotlivým položkám seznamu patřičnou pozornost. V případě, že bude dítěti některá z věcí chybět a bude tak
omezeno v činnosti (pláštěnka v deštivém počasí, holinky apod.), vyhrazujeme si právo dítěti danou věc dokoupit na místě bez
ohledu na cenu, při příjezdu z tábora na vás pak budeme uhrazení plné částky vyžadovat.
Věci dětem zabalte do pevného KUFRU. Nezapomeňte věci popsat, opatřit jmenovkou apod., aby si děti veškerou výbavu
poznali.
OBLEČENÍ:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
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□
□
□
□
□

Dlouhé kalhoty – 3x
Krátké kalhoty – 3x
Kalhoty na sport (pohodlné tepláky, šusťáky apod.) – 1x
Nepromokavá bunda – 1x (nelze ji považovat za náhradu pláštěnky!!!)
Teplejší bunda – 1x
Tepláková souprava – 2x (1x na spaní, možno nahradit teplým pyžamem)
Svetr – 2x
Mikina – 2x
Tričko s dlouhým rukávem – 2x
Tričko s krátkým rukávem – 6x
Košile (flanel apod.) – 2x
Spodní prádlo – kalhotky, slipy - nejlépe 21x
Ponožky – nejlépe 21x
Teplé ponožky – 3x (na spaní, na hlídku)
Punčochové kalhoty – 2x
Plavky – 1x
Pláštěnka
Šátek
Pokrývka hlavy (nejlépe čepice s kšiltem – ochrana před sluncem)

OBUV:
□
□
□
□
□

Pevné boty vhodné na turistiku (trekkingové, pohory apod., ne nové ani ne na odpis)
Tenisky
Sandály
Holinky

Případně boty do vody

HYGIENA A KOSMETIKA:
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□

Osuška 1 x
Ručník 2x
Žínka nebo houba na mytí
Sprchový gel nebo mýdlo (na mýdlo plastové pouzdro)
Šampon
Kartáček na zuby + plastové pouzdro
Zubní pasta
Hřeben
Opalovací krém (čím vyšší ochranný faktor, tím lépe)
Toaletní papír
Kapesníky (nejlépe papírové, dostatečná zásoba)
Dívky – dámské vložky, tampony

OSTATNÍ:
□
□
□
□
□
□
□
□

Batoh (na puťák, alespoň 40l, aby se do něj dítě pohodlně zabalilo na 2-3 dny, tzn. aby se DOVNITŘ!
vešel spacák, náhradní oblečení, obuv a další výbava)
Malý batůžek
Spací pytel (včetně obalu!)
Karimatka
Deka
Pytel (taška) na špinavé prádlo, nejlépe plátěný (ne igelit)
Baterka + náhradní baterie
Láhev na pití (polní, cyklistická – uzavíratelná, těsnící, aby se dobře přibalila do batohu)
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Ešus (podepsaný!)
Příbor (lžíce, vidlička, nůž, čajová lžička, nejlépe s pouzdrem - plátěným sáčkem)
Hrnek (nerozbitný – umělá hmota, plecháček)
Kapesní nožík
Prádelní šňůra – 3m, kolíčky na prádlo
Dopisní papír – obálky, pohlednice a známky
Psací a kreslící potřeby
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
Šitíčko
Sluneční brýle
Prostěradlo na spaní!!! (bavlněné nebo froté, ne deka – OPRAVDU NUTNÉ - hygienické předpisy)
Prací prášek
Repelent
Přiměřené kapesné
Neplavci nafukovací kruh nebo rukávky
S sebou si dítě může vzít také hudební nástroj, společenskou hru, plyšáka, polštářek a další drobnosti

Nedávejte s sebou dětem žádné drahé věci, elektroniku (mobilní nevyjímaje!), šperky, nové značkové oblečení a
další cennosti. Za ztráty nebo poškození věcí neručíme. Mobilní telefony dětem nenabíjíme.

UMÍSTĚNÍ A TYP TÁBORA
Jedná se o Sepekov u Milevska, prostředí v malebné jihočeské krajině. Tábořiště je umístěno na břehu rybníka Chobot. Na děti
zde čekají dvoulůžkové stany, stravování v dřevěné jídelně a mnoho prostoru pro aktivity všeho druhu.

DOPRAVA
Z Prahy pojedeme vlakem, velká zavazadla nám poveze dodávka. Přesnější informace o odjezdu budou na stránkách a pošleme
je poštou, e-mailem nebo se ozveme telefonicky.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
Vyplněné přihlášky prosím zasílejte do konce května 2017 na adresu Společnost přátel Ghostbusters, K Břežanům 19, 252 41
Dolní Břežany - Lhota, nebo na e-mail (preferujeme email - na email dostanete odpověď).
Prosím, neodkládejte poslání přihlášky, při naplnění kapacity mají přednost dříve podané přihlášky.
Platbu je nutno uskutečnit nejpozději do konce června 2017 na náš účet u E-banky , č.ú.: 2215746001/5500, k.s.: 0308,
jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla dítěte.

A DÁLE
•
•
•
•
•

návštěvy dětí na táboře jsou z výchovných a organizačních důvodů zakázány
předčasný odjezd dítěte z tábora ohlaste předem
v případě předčasného odjezdu z důvodu nemoci se vrací poměrná částka, pokud se jedná o 6 a více dní
hrubé porušení kázně se trestá vyloučením dítěte z tábora, nárok na vrácení peněz zaniká
pokud budete mít potvrzení od doktora z jiného pobytu dítěte, stejně prosíme o vyplnění našeho dotazníku (samozřejmě už
nemusí být potvrzená od lékaře)

A JAK JE TO LETOS
•
•
•

Termín:
Cena:
Adresa:

22.7.2017 – 12.8.2017
5100,- KČ (sleva na druhé dítě 4700,-)
LDT GHOSTBUSTERS 398 51 SEPEKOV

VÍCE INFORMACÍ NA:





+420 603 414 661 Kučera René
+420 603 294 384 Kazimour Josef
info@letnitabor.com
http://www.letnitabor.com
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