DOKUMENTACE k LT:
25. květen 2018 byl termínem pro dodání dokumentace (kopie lékařského posudku + kopie průkazu pojištěnce).
U odjezdu se bude odevzdávat pouze „Prohlášení zákonných zástupců“ (Účastnický list obsahující tzv.
„bezinfekčnost“), a to v originále. Neposílejte proto tento dokument naskenovaný emailem.
U odjezdu budou rodiče (zákonní zástupci) vyzváni vedoucími, aby překontrolovali, zaktualizovali a podepsali
přihlášky dětí.

ODJEZD NA LT v sobotu 30. června 2018:
11.00 hodin, Praha 8 – Kobylisy, park u budov Akademie věd ČR, u křížení ulic Dolejškova / U Slovanky, cca 200
m od stanice metra C Ládví, (GPS: 50.1249622N, 14.4685142E). Sraz v 10.30 hodin. Kromě 3 autobusů, které
přijedou na 11. hodinu, bude přistaven modrý nebo červený dodávkový vůz Iveco, do kterého bude možné ihned
po příchodu odkládat bagáž dětí, a to až do naplnění kapacity (určí řidič). Zbylá zavazadla se naloží následně do
autobusů (je jedno, do kterého, neboť veškerá bagáž se vyloží ve Sloupu na stejném místě).
Rodiče dětí ze Sadské a okolí, kteří nemohou odvézt své děti do Prahy na odjezdové místo, můžou v omezeném
počtu 7 dětí využít přepravu minibusem z AN Husínek v 9.30 hodin.
Samostatné nájezdy – odvoz dětí přímo do Sloupu v cca 13.30 hodin.
Prosíme rodiče, aby vybavili děti obědovým balíčkem, stravování na táboře začíná večeří.

PŘEDÁNÍ DĚTÍ:
V místě odjezdu budou tradičně v parku rozmístěni oddíloví vedoucí, kteří si od rodičů převezmou „své“ děti.
Každý z pracovníků LT, který se bude nacházet u odjezdového stání a bude mít na sobě oranžové táborové tričko,
bude disponovat seznamem s oddílovým rozpisem a bude schopen poradit a nasměrovat. Počet oddílů je 8,
(nejmladší 2 oddíly po cca 10 – 12 dětech, ostatní po cca 14). Při předání dětí odevzdají rodiče zdravotníkům
veškerá léčiva včetně doplňků stravy, nejlépe v balení označeném jménem a dítěte a s napsaným dávkováním.
Vzhledem k tomu, že na našem táboře nejsou povoleny mobilní telefony a komunikace mezi rodiči a dětmi
probíhá psanou (listovní) formou, je možné deponovat u vedoucího kromě kapesného odpovídající počet dopisů
(pohledů), které budou pak dětem průběžně rozdávány, (týká se především mladších dětí).

KONTROLA KŠTICÍ U ODJEZDU:
Dovolujeme si upozornit, že u odjezdu (příjezdu na TZ) bude probíhat důsledná kontrola kšticí dětí (vši). Po
loňské zkušenosti, kdy jsme byli benevolentnější a přijali na tábor děti s tzv. „zaléčenými hnidami“, se tento
přístup následně vymstil.

NÁVRAT Z LT v pátek 20. července 2018:
Předpokládaný odjezd ze Sloupu je v 10.00 hodin. Příjezd do Prahy je plánován na cca 12.00 hodin.
TÁBOROVÝ KOSTÝM:
Maorsko – hawaiské „oblečky“, motivací budiž přiložené obrázky

UBYTOVÁNÍ NA LT:
Chatky: 1. - 6. oddíl, včetně děvčat oddílu 7 (orientačně ročníky 2012 – 2005)
nutností je vlastní prostěradlo, nejlépe pružné – natahovací
Stany: chlapci 7. oddíl a celý 8. oddíl (orientačně ročníky 2005 – 2003)

JAK A DO ČEHO ZABALIT:
S ohledem na lepší skladovatelnost a přehlednost doporučujeme zabalit do kufru, opatřeného jmenovkou. Platí,
že čím méně zavazadel, tím lépe. Všechny věci by měly být nesmazatelně podepsány nejlépe příjmením (ne
monogramem nebo např. Martin T.). Toto pravidlo platí i pro nerozbitný hrníček pro běžné denní pití u jídla.
Doporučujeme zvláště menší děti seznámit s jejich věcmi (oblečením), zvláště s těmi, které jim rodiče zakoupili
těsně před táborem. Doporučujeme, aby děti byly účastny balení. Pozapomenuté věci či oblečení se sice
v průběhu LT na nástupech rozdávají, ale mnohdy se k nim nikdo nehlásí.

