Zachraňme mimoně 3. – 7. 3. 2020
Nazdárek táborníci!
Jsme moc rádi, že jste se o jarních prázdninách rozhodli přidat k nám a zapojit se do velké
pátrací akce. Mimoňové se ztratili! Musíme je najít dříve, než to zjistí Gru! Ještě včera ti
žlutí malí tvorečkové běhali po zahradě, ale teď se po nich slehla zem. Vyrazíme do ulic,
prohledáme okolí, užijeme si přemnoho bláznivých her, ztřeštěných disciplín, spoustu
zábavy a legrace. Než se však setkáme, tak posíláme veledůležité informace, které si,
prosím, bedlivě prostudujte. Už se na vás moc a moc těšíme 

Vedoucí členové pátračky Kája + Marťa + Pája
…………………………………………………………………………………………………………..…..

Vážení rodiče,
jsme velmi rádi, že jste si vybrali náš příměstský tábor. Naší snahou je zajistit dětem spoustu nových zážitků
a zkušeností, pomoci dětem poznat nové kamarády a také si užít spoustu zábavy i něco nového se naučit.
Také si dovolujeme připomenout termín a způsoby zaplacení letního příměstského tábora.
Děkujeme
Hlavní vedoucí M. Hrubošová SVČ Klubko (estetika@klubkosm.cz)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Důležité informace
Příchod: každé ráno mezi 7:30 – 8:00 hod. na CEV Žabka (ulice Krátká, Staré Město)
Odchod: vždy mezi 15:30 – 16:00 hod. z CEV Žabka
Co s sebou: vhodné oblečení a obuv ke sportování, hraní i tvoření, přezůvky, pláštěnku či deštník (na přechod
na oběd, kdyby pršelo), papírové kapesníčky, ručník (tyto věci si mohou nechat celý týden na RC Čtyřlístek –
proto je vhodné je dát do batůžku nebo pytlíčku se jmenovkou). Případně další věci potřebné na jednotlivé
dny oznámíme v závěru každého dne či první den tábora.
Strava: společné stravování je zajištěno 3x denně (svačina, oběd, svačina), po celý den pitný režim. (Děti by
měly chodit nasnídané.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…..

!!!! První den tábora je nutné odevzdat !!!!





potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (lze použít na táborech
i opakovaně, na konci tábora vám ho vrátíme zpět, platnost je dva roky od uvedeného data. POZOR! Je
nutné mít všechna povinná očkování!)
informace o odchodu dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti (vyplní zákonný zástupce)
každý den přinést s sebou průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (musí být originál!)
léky, pokud dítě pravidelně užívá (při nástupu nahlásit a podepsané předat hlavní vedoucí)

……………………………………………………………………………………..…..
Tábor je třeba zaplatit do 15. února 2020.
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