INFORMACE III. turnus
• Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku a potvrzení lékaře odevzdejte nejpozději do 30. června 2022.
Ideálně v elektronické podobě odešlete na lthanyzka@gmail.com (originál přihlášky a potvrzení lékaře
odevzdáte při odjezdu). Přihláška se stává platnou při připsání peněz na níže uvedený účet, nebo předáním
hotovosti.
• Přihlášku musí potvrdit praktický lékař pro děti a dorost. Potvrzení od jiných zdravotních zařízení nemohou
být akceptována.
• Pořadatel si vyhrazuje právo nepřevzít dítě, pokud se u odjezdu najdou zásadní zdravotní obtíže,

které nejsou uvedeny v nástupním listu. Jedná se hlavně o nakažlivé onemocnění a jiné
komplikace (vši apod.). Po domluvě s rodiči bude postup vyřešen individuálně. Pokud se
onemocnění odhalí při odjezdu, provozovatel nebude finančně kompenzovat čas, které dítě na
táboře nestráví.
• Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat zdravotní potvrzení dle nařízení Vlády ČR.
• Součástí přihlášky je nabídka zaměření programu pro děti dle výběru rodičů (SPORT, POZNEJ LES,
UMĚLECKÁ TVORBA). Nezapomeňte zaškrtnout vybrané zaměření.
• Poukaz zaplaťte hotově při odevzdání přihlášky, nebo převodním příkazem na účet vedený u RAIFFEISEN
BANK: 6563696002/5500 nejpozději 30. června 2022. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo
dítěte, aby mohla být platba identifikována. Pokud nebude poukaz do uvedeného termínu uhrazen,
budeme nuceni oslovit náhradníka.
• Cena poukazu je 5 800,- Kč na jedno dítě.
• V případě, že na tábor jedou sourozenci, je cena stanovena na 5 500,- Kč (první dítě platí plnou cenu, další
sourozeneckou).
• Odjezd dětí je 13. srpna 2022 v 15:00 z Prahy, parkoviště na Starém letišti Ruzyně
za administrativní budovou. Parkoviště se nachází kousek od autobusové
zastávky „K Letišti“ autobusů č. 119, 100, 191, 910.
• Přesné místo: https://goo.gl/maps/FU9FUkNri8R2

• Dětem, kterým se dělá při cestování nevolno, bude podán lék před odjezdem.
Prosíme rodiče, ať se přihlásí 30 minut před odjezdem.
• Příjezd dětí je 27. srpna 2022 cca ve v 14:30 hod. na místo odjezdu.
• Stravování na táboře začíná večeří. Připravte proto dětem s sebou jídlo a pití na cestu.
• U autobusu odevzdáte vyplněný „Nástupní list“, fotokopii /NE ORIGINÁL/ průkazky zdravotní pojišťovny,
případně léky v pytlíku označeném jménem. Děti nesmí uschovávat jakékoliv léky u sebe! Výjimku dovolí
v odůvodněných případech zdravotník.
• Nedoporučujeme dávat dětem s sebou cenné předměty, jako například fotoaparáty, šperky, mobilní
telefony, peníze, apod. Za jejich případnou ztrátu nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Necháváme
na rozhodnutí rodičů, zda dát dítěti s sebou mobilní telefon (není možnost dobíjet).
• Adresa tábora:
LT HANÝŽKA
345 34 KLENČÍ POD ČERCHOVEM
• NÁVŠTĚVY DĚTÍ NA TÁBOŘE JSOU ZAKÁZÁNY!
• Další informace: Matěj Listík, mobil: +420 775 732 891, e-mail: lthanyzka@gmail.com
• Tábor splňuje podmínky Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky o zotavovacích akcích.
Pořadatel může odmítnout přijetí přihlášky, bez udání důvodu, nejpozději do pěti dnů od jejího doručení.
• Pořadatel: spolek Liboli, IČO: 14155800, Starobabická 37, 251 01.

Doporučené vybavení:

● Batoh (alespoň 50l )
● Pláštěnka a holínky (POVINNÉ)
● Pevná obuv, sportovní obuv, sandále (POVINNÉ)
● Hrníček (plechový nebo z plastu) (POVINNÉ)
● Ešus a lžíce (POVINNÉ)
● Spacák (POVINNÉ)
● Prostěradlo a povlak na polštář (POVINNÉ)
● Baterka (doporučujeme typ čelovka + náhradní baterie, ne dobíjecí) (POVINNÉ)
● Oblečení do města
● Opalovací krém
● Kšiltovka
● Lehčí bunda větrovka
● Pytel na špinavé prádlo (látkový, ne igelitový)
● Kapesné dle uvážení (400,- Kč)
● Tepláková souprava 3x
● Psací potřeby, blok
● Pyžamo 2x
● Hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampon, krém, kapesníky)
● Repelent
● Spodní prádlo a ponožky (ideálně na každý den nové)
● Tričko 7x
● Prostěradlo nebo látku na kostým
● Plavky
● Ručník 2x
● Svetr (něco teplejšího na chladné večery)
● Teplá bunda (klidně starší zimní)
● Šátek
● Hudební nástroj – kdo má a chce
● Věci vhodné dle zaměření dítěte (například více sportovního oblečení pro děti, starší oblečení vhodné na
tvorbu apod.)
U menších dětí doporučujeme vybavení viditelně označit jménem!

