Kondor, skupina ŠÁN, Podolské nábřeží 5, Praha 4, 147 00 - www.bosan.cz
S E Z N A M

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

V Ě C Í

pro letní vodácký tábor ŠÁN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa: LVT ostrov ŠÁN, 411 83, Hrobce u Roudnice nad Labem
Na výlety:
tmavomodrou košili, tmavší kalhoty, dobré a pohodlné turistické boty, tenčí svetr, větrovku, čepici
proti sluníčku a dobrou dlouhou pláštěnku, batoh (musí pojmout spacák, spací podložku,
pláštěnku, jídlo a pití na jeden den), batůžek
Na vodu:
boty do vody (nejlépe kotníkové tenisky), starší sportovní oblečení (tepláky, šusťáky), 2x tričko,
vhodnou plovací vestu, plavky
Na loď:
šestimetrové lano, vylejvačku a houbu, dobré pádlo
Na sport:
tenisky, krátké kalhoty, trenýrky
Na noc:
teplý spacák, lehké tepláky a tričko, karimatku nebo jinou vhodnou podložku, celtu nebo lehkou
deku
Na hygienu:
mýdlo, kartáček a pastu na zuby, kelímek, hřeben, toaletní papír, 2x ručník, kapesníky, hadr,
repelent ne ve spreji, krém na opalování s ochranným faktorem, sluneční brýle
Na jídlo:
kompletní ešus, hluboký a mělký talíř (nevratný), nerozbitný půllitrový hrnek, příbor, otvírák
na konzervy, polyetylenovou lahev, 2x utěrku
Na táboření:
dlouhé kalhoty (nejlépe pevné montérky), 2x košile, teplý svetr, spodní prádlo (dle uvážení rodičů),
ponožky v dostatečném množství, alespoň 1 pár tlustých ponožek, holinky, dobrý zavírací nůž,
sekerku, 3 svíčky, 3 krabičky sirek, baterku s náhradní baterií a žárovkou, šití (jehlu, niť, 3 knoflíky,
2 zavírací špendlíky), 5 m provázku, 5 kolíčků na prádlo, KPZ
Na hry:
kroužkový zápisník a tužku, pastelky, tempery nebo vodovky, alespoň jeden šátek, tři hadrové
koule, kostým dle tématu celotáborové hry
Doporučeno:
dopisní papír, známky a obálky, mapu okolí (Mělnicko-Slánsko, České Středohoří nebo
odpovídající mapy KČT), hudební nástroj, knížku, fotoaparát
Zakázané !!!
rádio, mobil, walkman, zbraně, výbušniny, petardy a jiné nebezpečné látky, peníze kromě
kapesného (jsou zdrojem zbytečných nepříjemností), skleněné nádoby, potraviny
Kapesné:
maximálně 200,- Kč. Obálku s kapesným označenou jménem a částkou je nutno při nástupu do
tábora odevzdat oddílovému vedoucímu, který je vydá jen účelově
Zásilky:
časté dopisy a pohledy vítáme. Potraviny nejsou dovoleny, pamlsky budou kolektivizovány!
Návštěvy:
jsou možné jen v den táboráku (od 1600), jinak není přístup do tábora dovolen

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:
Prohlašuji, že lékař dítěti nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky
akutního onemocnění. Dítě je schopno zúčastnit se akce. Případné
zdravotní problémy dítěte pište prosím sem:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................
...........................................................
Kontaktní spojení na zástupce dítěte po dobu trvání akce:
Adresa:
Telefon:

Zde nalepte kopii průkazu pojištěnce

Všechny ostatní věci jsou složeny v kufru! Na drobné prádlo doporučujeme vložit do kufru papírovou
krabici. Všechny věci je nutné označit osobním symbolem! Nebude-li mít účastník některé
předepsané věci, budou mu v případě nezbytnosti zakoupeny na náklad rodičů.
Při nástupu do tábora je nutno odevzdat zdravotníkovi potvrzení rodičů
o bezinfekčnosti a kopii průkazu pojištěnce!

V……………… Dne…………….. Podpis ……………………………

