PACOVSKÉ PRÁZDNĚNÍ 2019
Na skok do Vesmíru
Úvodní informace pro rodiče a účastníky

Vážení rodiče, milí táborníci a milé tábornice!
Dovolujeme si vám zaslat krátké úvodní povídání k našemu společnému pobývání.
Jak již jistě víte, na konci prázdnin vypukne naše společné týdenní táboření. Ubytováni budeme na tábořišti, které patří našemu oddílu TOM Kamarádi Pacov nedaleko Bratřic. Tábořiště se jmenuje Na
sluneční stezce a tvoří ho podsadové stany, tee-pee, umývárna (máme i sprchu!) a kuchyň s jídelnou
(více informací: www.tompacov.cz – záložka tábořiště).
O bezpečnost a zábavu všech táborníků se bude starat parta 9 vedoucích (7 vedoucích, zdravotnice a
kuchař).
Tento rok zavítáme do vesmíru, navštívíme mnoho zajímavých planet a snad potkáme i nějakého toho
mimozemšťana!
Příjezd účastníků je předběžně naplánován mezi 17. a 18. hodinou v sobotu 24. srpna. Odjezd účastníků
v sobotu 31. srpna mezi 9. a 10. hodinou (v tuto dobu bude na tábořišti začínat jeho bourání a úklid,
prosíme rodiče již nyní, pokud byste měli čas a chuť, budeme rádi, když nám s bouráním pomůžete).
V příloze těchto úvodních informací naleznete:
−

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, platnost 1 rok, pokud již doma máte a datum
nedovrší jednoho roku 1. září 2019 nemusíte vyplňovat nový

−

Nástupní list účastníka tábora (Bezinfekčnost), který bude při nástupu dětí vybírat zdravotník
tábora společně s kopií Průkazu zdravotní pojišťovny táborníka

−

Poukaz na akci, kde naleznete částku a možnosti, jak ji zaplatit. V ceně poukazu je ubytování,
strava pětkrát denně a program.

Dovolujeme si upozornit rodiče a potažmo i samotné účastníky, že na táboře je ZÁKAZ mobilních telefonů, tabletů a podobné elektroniky pro osoby mladší 15 let. Informace budeme pravidelně dávat na
naše webové stránky a bude možné se informovat u vedoucích tábora.
Kontakt na vedení tábora:
Kristýna Jelšíková: 602 974 467 (704 873 359), jelsikova.kristyna@gmail.com
Karolína Získalová: 792 304 508, k.ziskalova@seznam.cz
Přejeme hezký začátek prázdnin!
Kristýna + Karolína + Milan

