P OSLEDNÍ INFORMACE – T ÁBOR CHVALOV 2016
Máme pro Vás finální upřesňující informace k táboru, kde byste měli nalézt
vše, co je potřeba. V případě zájmu o další informace nás prosím
kontaktujte.

PŘEDSTAVBA

LT Vlaštovky
Chvalov
pošta Záboří u Blatné
387 34

Letos proběhne představba o víkendu 24. – 26. 6. 2016. Budeme přespávat
v našem tábořišti u Jindřichovic spolu se zbytkem střediska. Pomáhat
budeme jak na tábořišti Chvalov, kde letos tábor strávíme, tak i
v Jindřichovicích.

ODJEZD A ODBAVENÍ
Ve čtvrtek 30. 6. od 17:00 do 19:00 v klubovně
kufry/banánovky (světlušek) a malé batůžky/tašky (skautek).

POŠTOVNÍ ADRESA

se

nakládají

V pátek 1. 6. v 11:10 sraz na Hlavním nádraží u tabulí. Na srazu se bude
vybírat prohlášení o bezinfekčnosti, na němž nesmí být podpis starší 1 den,
souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu (na stejném papíře
jako bezinfekčnost), kartička zdravotní pojišťovny nebo její kopie a všechny
léky v originálním balení (a s příbalovým letákem), které dítě užívá.

CO SI NEZAPOMENOUT + KAM TO ZABALIT
Co zabalit: Skautský kroj, oddílové tričko, skautský šátek, ešus a lžíce,
hygienické potřeby, opalovací krém, plavky, ručník, povinnou výbavu (šátek
- jiný než krojový), papír + psací potřeby, KPZ, uzlovačka,…), láhev na pití
(min. 1,5 l), ostrý nůž, baterku, spacák, karimatku, malý batoh na výlety
(světlušky), krosna na puťák (skautky), sandále či jiné boty na přezutí,
pevné a nepromokavé boty (nejlépe pohory). Na táboře si budeme prát,
proto Vás prosíme, nebalte dětem zbytečně moc oblečení. Prací mýdla
nakoupíme.
Kam zabalit: Světlušky si balí všechny své věci do banánové
krabice/kufru vel. této krabice + do malého batůžku, který ponesou
cestou na tábor. Skautky si balí pouze do krosny, kterou si ponesou + kdo
bude chtít: do malého batohu/tašky – ten vezmeme autem, ve které
mohou mít náhradní boty a spacák.

MOBILY, SLADKOSTI, KAPESNÉ + KORESPONDENCE
Mobilní telefony ani jiné elektrospotřebiče nezakazujeme, nicméně za jejich
případnou zkázu neneseme odpovědnost. Upozorňujeme, že mobilní telefony
nebude kde dobíjet – zvažte tedy, zda je potřebné je brát. Kdykoliv byste se
potřebovaly se svou dcerou spojit, poskytneme vám telefonní spojení
z mobilu některé vedoucí. Neberte s sebou rovněž příliš velké finanční
obnosy, stačí kapesné v přiměřené výši. Prosíme Vás, nebalte dětem s sebou
sladkosti, na táboře bude dost jídla a nějakou tu sladkou tečku, tam vždy
máme. Také Vás prosíme, neposílejte dětem balíky, ostatním je to vždy
líto, proto balíky nepřijímáme.

KONTAKTY
Kateřina Glozlová (Papája) – 774 926 644, katerina.glozlova@gmail.com
vedoucí tábora
Sylva Chrtková – 733 510 290, ceruska97@seznam.cz
zástupkyně vedoucího tábora, hospodář

KONEC A NÁVRAT Z TÁBORA
Je nám líto, že letos nemůžeme uspořádat rodičovský víkend. Je to kvůli
tomu, že tábor končí v pátek, kdy nás na tábořišti střídá další skupina. Přesto
bychom Vás chtěli poprosit, abyste si své ratolesti v pátek nejpozději v 18h
na tábořišti vyzvedli. Kdo máte možnost přijet v pátek už v 15h, přijeďte,
připravíme společný program pro děti a rodiče, který si určitě moc užijete .
Nicméně oficiální zakončení tábora a odjezd bude v 18h. Kdybyste měli
problém s pátečním příjezdem/vyzvednutím vaší dcery, neváhejte se nám
ozvat, všechno společně vyřešíme!

