Doplňující informace k Letnímu táboru TOM Pawnee 2015

Nástup na tábor: v sobotu 1.8.2015. Odjezd autobusu z posilové zastávky u vlakového nádraží
v 16:15. Prosím, abyste nejpozději v 16:00 byli s dětmi na místě. Nezapomeňte, že při nástupu dítěte
na tábor musíte odevzdat podepsaný list účastníka s čestným prohlášením o bezinfekčnosti.
Nezapomeňte ho proto doma.
Batoh nebo cestovní tašku? Věci dětí doporučujeme nabalit raději do cestovní tašky nebo kufru. Věci
uložené v tomto typu zavazadla jsou mnohem přehledněji uloženy, je k nim lepší přístup, taška se
mnohem lépe ve stanu skladuje a lépe se v ní udržuje pořádek. Vzhledem k tomu, že na tábor poveze
děti autobus a vyloží je prakticky až na tábořišti, nebudou si věci nosit nijak daleko. Proto raději tašku
nebo kufr než batoh.
Děti budou spát v podsadových stanech s předsíňkou. Stany nejsou bohužel vybaveny matracemi,
proto je nutné, aby každý účastník tábora měl vlastní karimatku. Mnohem komfortnější je dnes již
běžná samonafukovací karimatka (ceny od 700 do 2500 Kč), ale svou službu jistě splní i obyčejná
pěnová karimatka za 70 Kč.
Samozřejmým vybavením je vlastní spacák. Letos je zatím počasí nadprůměrně teplé, ale v srpnu už
bývají noční teploty nižší. Spacák vy neměl být ten nejlevnější za 300 korun, ve které se dá spát tak
maximálně doma v obýváku, ale měl by být vhodný ke spaní v přírodě. Za vhodný považuji spacák
s doporučeným teplotním extrémem kolem O° C. Vždycky je lepší, aby se děti ve spacáku raději
nezapnuly, než aby jim v něm bylo v noci zima.
Dalším nutným vybavením je vlastní jídelní souprava (tzv. ešus) a vlastní lžíce. Moc se přimlouvám,
aby byla souprava třídílná. Tzn. velký a malý ešus a víčko. Dvoudílnou soupravu doplňte vhodnou
plastovou miskou na polévku. Lžíce i ešus by měly mít vhodnou značku, podle které si ji její vlastník
pozná.
Pro účastníky tábora budeme mít připravený táborový program. Aby se ho mohli účastnit bez
omezení a za stejných podmínek, jako ostatní táborníci, je nutné, aby v jejich táborovém oblečení
nechyběl župan. Klasický župan, který vidíte v zahradách u pacientů léčebných ústavů a nemocnic, ve
kterém tráví velkou část pobytu v tomto zdravotnickém zařízení.
A co na tábor dětem nedávat? Určitě jim nebalte žádné potraviny. Jídla budou mít na táboře
dostatek. Máme zkušenost s tím, že řízky, které jim nabalíte do batohu, stejně po pár dnech vyhodí
do koše. Nedoporučuji ani mobilní telefony, MP3 přehrávače, foťáky nebo tablety. Na tábořišti
v objektu kuchyně sice je elektřina, ale děti k ní nebudou mít prakticky přístup, takže po několika
dnech budou mít telefon stejně vybitý a nebude jim k ničemu. Navíc bych velmi nerad řešil ztrátu
nebo krádež takového zařízení. Telefony nemohu zakázat (je to přece jen dnes už běžná věc), ale
upozorňuji, že pokud si je vezmou, nenese za ně organizátor tábora žádnou zodpovědnost.
Děti budou mít i dostatek ovoce a zeleniny, určitě dostanou i nějakou sladkost. Chcete‐li jim nějakými
dobrotami přilepšit, tak by to měly být je tvrdé trvanlivé sladkosti nebo sušenky bez čokolády, kterým
nebude vadit, že jsou uloženy ve stanu ve 30° vedru.

Na tábořřišti je zajištěěna možnostt koupání v teeplé vodě. Přidejte
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Pokud byy některý z rodičů
r
nemohl v tomto teermínu dítě vyzvednout
v
osobně,
o
dohhodněte se prosím
s jinými rodiči nebo s vedením tá
ábora. Zkusím
me zajistit altternativní do
opravu do Byystřice.
Kontaktyy pro případn
nou komunikkaci s vedouccími (ve výjimečných přřípadech i s dětmi) jsou

Hlavní vvedoucí tábora Zdeněkk Rolinc: 6022733742
Kuchyněě (na příjmu
u prakticky celý den) V
Veronika Mišškayová 606
6765386
Hospodář a zdravo
otník: Tomášš Horák 6022583399

Pro ty z Vás, kteří mají problém s balením věcí dětí na tábor, přikládám návodný seznam
doporučeného vybavení:
Oblečení:
1 tílko
6 trenýrky nebo kalhotky
3 trička s krátkým rukávem
1 tričko nebo mikina s dlouhým rukávem
1 kraťasy
2 kalhoty s dlouhými nohavicemi
5 ponožky
1 větrovku
1 pyžamo nebo komplet na spaní
1 šiltovka nebo šátek na hlavu
1 župan
Obuv:
1 botasky na běžné chození
1 sandály (žabky nebo Croxy)
1 gumáky (nebo nepromokavé trekové boty)
Věci osobní hygieny:
1 kartáček na zuby + pasta
1 sprchový šampon nebo mýdlo
1 malý ručník
1 velkou osušku
1 hřeben
1 toaletní papír
2 kapesníky nebo papírové kapesníčky

Vybavení:
1 spacák
1 karimatka
1 polštářek
1 funkční baterka (preferuji čelovku)
1 třídílný ešus
1 hrníček (nejlépe plecháček)
1 lžíce
1 zavírací nůž nebo nůž v obalu
1,5 l PETku s pitím (do lahve si budou moci
doplňovat pití)
Ostatní:
léky osobní potřeby
pleťové mléko
opalovací krém
repelent proti hmyzu
peníze (děti nebudou mít moc možností
útraty, doporučuji do 200,‐ Kč)

