Doplňující informace k táboru TOM 3003 Pawnee v obci Dzbel-Borová
Odjezd na tábor: sobota 16.7.2011 ve 14:30 z parkoviště od kostela v Bystřici pod Hostýnem.
Buďte tam prosím nejméně o 15 minut dříve, abychom mohli v klidu přebrat všechny doklady a děti.
Autobus přijede ve 14:30 hodin
Odjezd z tábora: sobota 30.7.2011 v 11:00 hodin. Děti si vyzvedávají rodiče. Můžete přijet dříve (od
9:00), prohlédnout si s dětmi tábořiště. Jistě se s Vámi podělí o své zážitky.
Korespondenční adresa tábořiště:
LST Dzbel - Pod borovicí
Pošta Jesenec
79853 Jesenec
Nezapomeňte prosím dětem nabalit:
• TŘÍDÍLNÝ EŠUS NEBO DVOUDÍLNÝ EŠUS S HRNÍČKEM (nejlépe plechovým nebo
umělohmotným), LŽÍCI – POZNAČTE JIM PROSÍM TYTO VĚCI VHODNOU ZNAČKOU
• KARIMATKU, MOLITANKU NEBO NAFUKOVACÍ MATRACI
• PLÁŠTĚNKU
• GUMÁKY NEBO JINOU VHODNOU OBUV DO MOKRA
• PLAVKY
• BATERKU
• OSOBNÍ LÉKY (bude je přebírat pověřená osoba u autobusu)
• LIST ÚČASTNÍKA S PODPISEM RODIČŮ - uveďte prosím výši kapesného a zda je dítě plavec či
neplavec, popřípadě zvláštnosti, zlozvyky, obavy, alergie apod. Tyto informace nám
pomohou zajistit jejich bezproblémový pobyt na táboře.
• KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Praktičtější balení věcí je v pevném kufru nebo cestovní tašce, méně vhodný je batoh. Na tábořišti
NENÍ elektrika, nedávejte dětem mobilní telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty, ani jiné cenné věci.
V nezbytných případech volejte nebo posílejte SMS na tel. čísla 602504193 nebo 775069928. Vzkazy
vyřídíme. Nebojte se dětem napsat pohled nebo dopis. Udělá jim radost. Neposílejte poštou
sladkosti, ovoce ani jiné potraviny. Děti nebudou strádat.
Dětem, kterým bývá v autobuse nevolno, dejte v dostatečném časovém předstihu vhodný prášek
(KINEDRYL).
Popis příjezdové cesty na tábořiště:
Z Prostějova jeďte výpadovkou ve směru Kostelec na Hané, Konice. Projeďte obcí a pokračujte na
Jesenec. Za obcí Jesenec pokračujte po hlavní cestě do obce Dzbel a na jejím konci odbočte vlevo
přes most nad železnicí do místní části Borová (směrová tabule). Za mostem pokračujte rovně
(vpravo jsou rodinné domky), na konci ulice jeďte rovně, cesta se stáčí mírně vlevo a po cca 300 m
uvidíte po pravé straně stavení a před sebou stanový tábor. Auto prosím odstavte tak, abyste
nebránili průjezdu do tábora.

GPS souřadnice tábora: N 49 36.688 E 016 50.239

Za vedení oddílu Zdeněk Rolinc

