VĚCI POTŘEBNÉ PRO ČINNOST NA TÁBOŘE:
spací pytel, deka nebo prostěradlo a polštářek - nutné
láhev na čaj
hygienické potřeby, ručníky, kapesníky, dívky menstr.vložky
baterku + náhradní zdroj a žárovičku
holínky, pláštěnku, čepici nebo šátek letní / nutné /
na turistiku pevnou vyšlápnutou obuv, malý batůžek
plavky, krém na opalování, repelent, jelení lůj na rty
teplákové soupravy, trička, krátké kalhoty, kalhotky, tílka, ponožky
pro případ špatného počasí teplé oblečení / svetr, mikinu/, maskáčové
oblečení doporučujeme
- dopisní papíry, blok, tužku, pastelky, známky
- 12 ks roušek jednorázových a 1ks lahvičky s dezinfekcí na ruce, která půjde
doplňovat
- kapesné doporučujeme 200,- Kč
Nedávejte dětem s sebou cenné věci !
-

POKYNY PŘED ODJEZDEM
1/ sraz dětí na parkovišti OBI Cheb v 9,30
12.7.2020
Všechny věci, kufr i spací pytel je nutné mít dobře označené jménem, vše se
nakládá do nákladního auta.
Do autobusu si vezmou pouze batůžek se svačinou a pitím.
U autobusu je nutno odevzdat:
1/ potvrzení o bezinfekčnosti a adresy zákonných zástupců během tábora
2/doklad o preventivní prohlídce
3/kartičku zdravotního pojištěnce /možno i kopii/
4/předložit doklad o zaplacení LDT / jedná se o platby složenkou/
5/čestné prohlášení COVID – 19 / napsat datum odjezdu /
Pokud dítě bere léky, nutno na to upozornit zdravotnici LDT při nástupu a
léky popsané jménem ji předat.
Do zprávy pro zdravotnici napište, zda vaše dítě snáší (nesnáší) jízdu
autobusem, předem před odjezdem podat Kinedryl. Při zpáteční jízdě
zajistí zdravotnice LT.
Důležité: Pokud by vaše dítě nemohlo z jakýchkoliv příčin na tábor, je
nutné vyrozumět vedení LDT - A. Fialová - tel. 723150675
E-mail: rokrsti@seznam.cz

2/ příjezd autobusem 24.7.2020 do 16,00 hodin
Kontaktní telefon v době trvání tábora: 723150675,778425014

Vážení rodiče,
obdrželi jsme od Vás přihlášku pro Vaše dítě na LT Soseň u Rakovníka, který
pro Vás pořádá OS Rokršti Cheb ve spolupráci s DDM Cheb v krásném lesním
prostředí, v blízkosti je koupání na rybníku Jesenice. Děti spí v chatkách, strava
je zajištěna 5 x denně. Součástí programu je výlet po okolí v přírodě.
Poučení o platbě:
1. Cena tábora - pro člena sdružení na 4800,- Kč a nečlen 5200,- Kč.
2. Plaťte bankovním převodem ERA 254578128/0300, variabilní symbol
uvádějte číslo na lékařské zprávě.
3. Cenu tábora - uhradit do 10. 6. 2020
4. Lze platit složením částky v kterékoliv pobočce ERA Poštovní spořitelna
pomocí pokladní složenky, kterou obdržíte u přepážky.
5. Tábor lze zaplatit v hotovosti – tel 723150675
6. Pokud máte poukaz na tábor přes fakturu, podnik musí poslat objednávku
Lékařskou zprávu můžete potvrdit od lékaře kdykoliv, můžete použít i ze školy
v přírodě, k dětskému lékaři dojít včas - platí pouze rok 2020
bezinfekčnost a prohlášení COVID – 19 musí být s datem odjezdu
Informace k táboru podáme na tel: 723150675
Adresa tábora: LTZ Soseň u Rakovníka
LT OS Rokršti a DDM SOVA Cheb
jméno dítěte
270 33 Soseň u Rakovníka
Dotazy můžete zasílat na mailovou adresu rokrsti@seznam.cz nebo
fialova@ddmcheb.cz
Naše internetové stránky: www. ddmcheb.cz nebo www.rokrsti.org
Doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci zvlášť u mladších dětí.
Pokud vaše dítě dopravíte na LT z jiného místa, prosíme včas nahlásit.
V případě předčasného odjezdu z tábora dohodněte předem s vedením tábora.
Případné dotazy Vám zodpovíme telefonicky na čísle 723150675
Děkujeme Vám za projevenou důvěru.
......................................................................
hlavní vedoucí tábora

