Vážení rodiče,
tábor se nám rychle přibližuje, proto si dovoluji zaslat závěrečné informace.
I. ODJEZD DO TÁBORA
čtvrtek 3. srpna 2017 v 15:00, sraz nejpozději 30 minut předem (14:30) na parkovišti „u letadla“ mezi ulicemi
Legionářská a Hynaisova
kontaktní osoba: Jana Sadilová, tel. 777 332 594
- prosíme, sbalte dětem věci do 2 zavazadel: jedno hlavní (kufr) + příruční zavazadlo
co musí mít dítě s sebou:
1. kartičku pojištěnce (preferujeme kopii)
2. očkovací průkaz (preferujeme kopii)
3. prohlášení o bezinfekčnosti
4. posudek zdravotní způsobilosti
+ spací pytel a karimatku!!!
II. PŘÍJEZD Z TÁBORA
úterý 15. srpna 2017 autobus přijede v 11:00 na parkovišti „u letadla“ mezi ulicemi Legionářská a Hynaisova
kontaktní osoba: Jana Sadilová, tel. 777 332 594
všechny potřebné dokumenty bude mít dítě v hlavním zavazadle
MOBILNÍ TELEFONY a další elektronická zařízení
Prosím, důkladně zvažte, zda je skutečně nutné vybavovat děti mobilním telefonem nebo jinou elektronikou.
a) Z řady zkušeností víme, že zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá vzpomínky, někdy i pláč a touhu po domově. Raději
dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček. Je to věc, ze které budou mí jistě velkou radost, a navíc dětem vydrží.
b) Děti mají v průběhu programu zakázáno mít u sebe mobil. Program je prakticky nepřetržitý a jistě chápete, že ho raději ho
strávíme hraním her v přírodě než hledáním ztraceného mobilního telefonu v lesním porostu.
c) Během programu zůstávají mobily a další elektronika v neuzamčených chatkách, za jejich event. ztrátu neručíme. Stejně tak
neručíme za případné poškození.
d) V chatkách z pochopitelných důvodů není zavedena elektřina. Zároveň není v našich silách zajišťovat každý druhý den
nabíjení mobilních telefonů a dalších zařízení pro polovinu tábora.
e) Pokrytí areálu a okolí signálem je vzhledem k lokalitě horší.

V případně nutnosti se s vámi samozřejmě spojíme. Stejně tak ve chvíli, kdy by vaše dítě nutně něco potřebovalo.
Pokud byste naopak něco potřebovali vy, neváhejte mi kdykoliv zavolat na 736 153 843.
V případě dalších dotazů mi neváhejte zavolat nebo napsat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Michal Vočka, hlavní vedoucí
telefon: +420 736 153 843
e-mail: michal@gaudolino.cz

