Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Chrudim
Městský park 274
537 01 Chrudim

Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato na letní dětský tábor Českého červeného kříže. Pro děti připravujeme
nezapomenutelné dva týdny v nádherném prostředí Železných hor na Bělidle v údolí pod Sečskou
přehradou.
Děti budou bydlet ve zděných chatkách po čtyřech. Pokud Vaše dítě nemůže spát na horní
palandě, řekněte nám to prosím. Ložní prádlo děti dostanou, ale můžete přibalit malý polštářek.
Kvalitní stravování v jídelně tábora je 5 x denně, zajištěn je celodenní pitný režim. Děti jedí
z vlastních ešusů (trojdílná jídelní souprava). Věnujte prosím pozornost seznamu, co bude Vaše
dítě potřebovat, seznam samozřejmě upravte podle zvyklostí dítěte. Všichni vedoucí jsou odborně
způsobilí, na táboře je nepřetržitě přítomen zdravotník.
Odjezd na tábor
Sejdeme se v neděli 30. 7. 2017 v 13:00 hodin na Masarykově náměstí v Chrudimi. Své dítě
můžete také přivést přímo na Seč (sraz v 14:00 hod na parkoviště u autocampu „U letadla“).
Pokud jste toto neuvedli do přihlášky, informujte nás prosím, odkud Vaše dítě pojede, ať na Vás
nečekáme u autobusu.
Návrat z tábora
V sobotu 12. 8. 2017 v 11:00 hod. na Masarykovo náměstí v Chrudimi. Své dítě si můžete také
vyzvednout přímo na Seči (v 10:00 hod na parkoviště u autocampu „U letadla“). O této
skutečnosti nás prosím informujte.
Povinné dokumenty dítěte
(odevzdejte při odjezdu zdravotníkovi tábora)
- prohlášení rodičů, doplňující informace o zdravotním stavu, kontakty (přikládáme do přílohy)
- posudek lékaře dle vyhl. 148/2003 Sb. - (přikládáme do přílohy) – maximálního stáři 1 roku,
po ukončení pobytu vám bude vrácen
- průkaz zdravotní pojišťovny
- zdravotní a očkovací průkaz
Doporučené vybavení
Pláštěnka, holínky, sluneční brýle, tepláková souprava 3x, pyžamo 2x, spodní prádlo
a ponožky dle zvyklostí dětí, trička min. 5x s krátkým, 3x s dlouhým rukávem, kraťasy, kšiltovka,
(klobouček), svetr, mikina 2x, plavky, neplavci plavací kruh či rukávky, ručník 2x, osuška,
hygienické potřeby, toaletní papír, papírové kapesníky, krém na opalovaní, repelentní přípravek,
sportovní pevná obuv, tenisky, sandály, boty na přezutí, bunda do chladnějšího počasí, malý
batůžek na výlety, oblečení na cestu, kapesní nůž, lžíci, trojdílnou jídelní soupravu (ešus),
lahev na pití, baterku a náhradní baterie (může být i čelovka), spací pytel, karimatku pro
případné přespání venku, dopisní papíry, známky, pro mladší děti pohled se známkami a
nadepsanou adresou, igelitovou tašku na špinavé prádlo, pokud dítě hraje na hudební nástroj
(kytara, flétna apod.), menší děti oblíbenou hračku, knížku podle zvyklostí dítěte, pastelky, blok,
propiska, zápisník apod.
U mladších dětí prosím označte všechny věci iniciálami dítěte.

Léky
Pokud dítě užívá léky, předejte je při odjezdu zdravotníkovi tábora v dostatečném množství na
celou dobu pobytu v igelitovém sáčku, řádně označeném jmenovkou s uvedením přesného
dávkování. Léky na táboře podává výhradně zdravotník. Děti nesmí užívat jakékoliv léky
samy! Toto opatření se týká i nejstarších dětí.
Kapesné
Dejte dětem dle vlastního uvážení, v areálu bude možné si koupit nanuky a různé dobrůtky.
Mladším dětem je možné uschovat peníze u vedoucích. Drahé předměty (šperky, fotoaparáty
apod.) dětem nedávejte – nemůžeme za ně ručit.
Návštěvy rodičů na táboře
Návštěvy rodičů jsou povoleny v návštěvní den a to v neděli 6.8.2017 od 16:00 do 18:00. Návštěvy
v ostatní dny samozřejmě nezakazujeme, ale upřímně je zvláště u mladších dětí nedoporučujeme.
Návštěvy mimo návštěvní den nemají z hygienických důvodů přístup do tábora.
Mobilní telefony a elektronika
Domluvte se s dítětem, že si zatelefonujete v určitou dobu – nejlépe po večeři (po 18.00 hodině).
Máme zkušenosti, že mobil v ruce po 24 hodin denně dítěti spíš ubližuje. Upozorňujeme, že
u mladších dětí budou mobily přes den i noc uschovány u vedoucích. Vysvětlete dítěti, že tabletů
a notebooků si užije po celý rok dost, na táboře jsou zbytečné. Nemůžeme za ně ručit a děti na ně
nebudou mít čas.
Nezapomeňte však Vašim dětem psát! I ti velcí vyhlížejí poštu každý den.
Adresa:

Letní dětský tábor Jiskra
/jméno dítěte/
Na Bělidle
538 07 Seč
E-adresa: http://www.cckchrudim.cz/tabor
- na této adrese najdete nejen informace,
ale i táborové zpravodajství, postřehy a fotografie Vašich ratolestí. Zde budete i moct poslat
elektronický vzkaz Vašemu dítěti. Informace o dění na letním dětském táboře také najdete na
Facebooku https://www.facebook.com/cckchrudimtabor
Nepřítomnost dítěte
Finanční částku při nepřítomnosti dítěte na táboře vrátíme sníženou o alikvotní část nutných výdajů
provozovatele
pouze
tehdy,
pokud
rodiče
doloží
doklad
s vyjádřením
lékaře
o nezpůsobilosti dítěte vzhledem k jeho náhlému onemocnění a bude včas a řádně omluveno
u provozovatele tábora – písemně nebo telefonicky (469 620 318, e-mail tabor@cckchrudim.cz).
Kontakt
Více informací Vám podá Ludmila Rýdlová na e-mailu tabor@cckchrudim.cz a telefonu
773 684 464.

Vyřiďte prosím Vašemu dítěti, že se celá táborová parta na něj upřímně těší!

