INFORMACE II. Turnus
 Přihláška – vyplněné přihlášky odevzdejte, prosím, nejpozději do 30. května
2019 své kontaktní osobě, nebo pošlete na adresu:
Jaroslav Gruncl, Letiště Praha a. s., Praha Ruzyně
K letišti 6/1019
160 08 Praha 6
 Platba - cena poukazu je 5.200,- Kč, poukaz zaplaťte buď hotově po dohodě
s Jaroslavem Grunclem na tel. 606 600 987, nebo na účet ČSOB
152616998/0300 nejpozději do 31. června 2019
 Odjezd dětí je 20. července 2019 v 15.15 hodin
- sejdeme se na parkovišti na Starém letišti Ruzyně za administrativní
budovou „Bílý dům“ (viz foto) (za první zastávkou bus č. 119 na Starém
letišti po pravé straně ve směru od centra)
- sraz na je půl hodiny před plánovaným odjezdem, tedy ve 14.45 hodin
- u autobusu odevzdejte vyplněný nástupní list s potvrzením od doktora,
popř. léky, které dítě užívá v označeném igelitovém sáčku
- stravování začíná večeří, proto je nutné, aby děti měly s sebou jídlo a pití
na cestu
 Příjezd dětí je 10. srpna 2019 cca v 14.00 hodin na místo odjezdu.
Adresa tábora:
LT HANÝŽKA
KLENČÍ POD ČERCHOVEM
345 34
Tel.: 606 600 987 (pouze v naléhavých případech)
 TELEFONICKÉ ROZHOVORY DĚTÍ S RODIČI A NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE
NEDOPORUČUJEME!
 Prosíme, nedávejte s sebou dětem sladkosti. V táboře je není možné uložit a
navíc je budou postupně dostávat formou odměn.
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Doporučené vybavení

• batůžek
• pláštěnka, holinky – nutné
• pevná obuv na puťák!
• plechový nebo umělohmotný hrníček - nutné
• ešus a lžíce - nutné
• dle uvážení povlak na polštář a prostěradlo
• baterka + náhradní baterie a žárovka
• spacák
• u dětí nad 12 let, doporučujeme krosnu!
• prostěradlo nebo látku na kostým
• oblečení na cestu a výlety
• krém na opalování
• větrovka - lehčí bunda
• šicí potřeby
• kapesníky
• letní obuv - sandály
• pytel na špinavé prádlo
• sportovní obuv
• kapesné dle uvážení (300,- Kč)
• tepláková souprava 3x
• zápisník, tužky, pastelky, kapesní nůž
• pyžamo 2x
• hygienické potřeby
• spodní prádlo - nejméně 10x
• tričko – nejméně 7x
• ponožky - nejméně 10x
• prostěradlo nebo látku na kostým
• plavky
• ručník 3x
• svetr
• čepice, šátek
• ostatní dle uvážení rodičů
Další informace: Jaroslav Gruncl, tel: 606 600 987, nebo www.hanyzka.cz
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