Dům dětí a mládeže, Masarykova 70,Teplice
tel: 417/538 840

INFORMACE – letní tábor MEXIKO HNAČOV
II. turnus
Termín:
14.7. – 28.7.2018
Odjezd:
14.7.2018 v 10:00 hodin (sraz 9:30hod.) SPORTOVNÍ HALA TEPLICE
Příjezd:
28.7.2018 mezi 16:00-16:30 hodin ke SPORTOVNÍ HALE TEPLICE
Adresa na tábor:
LDT MEXIKO, Hnačov, Plánice 340 34
Internet: http://www.ddmteplice.cz/tabory
Foto + info: https://www.facebook.com/tabor.mexiko.II.beh/
Telefon: Služební mobil 731 653 320 – bude aktivován v době trvání tábora
Stravování: 5x denně + pitný režim, začínáme - večeří, končíme - obědem
Děti jsou rozděleny podle věku do oddílů a zúčastňují se individuálního oddílového programu, dále pak je připraven
celotáborový program, který mimo zájmovou část obsahuje i táborové povinnosti (pomoc v kuchyni, noční hlídky….).
Součástí táborových her je např: táborová pouť, výlety, diskotéka, táborák…
Doporučené vybavení:
Vzhledem k tomu, že děti jedou do chatky nebo srubu, kde si věci dají do skříněk, je velmi praktický kufr. Hodí se do
chatek, kde se dá pěkně uskladnit pod postel, kde nepřekáží, ale záleží na možnostech a vkusu každého. Menší batoh
na výlety, boty na chůzi, do mokra, sportovní obuv, sandály jsou velmi praktickou obuví např. k bazénu, nebo slouží
jako přezůvky při sprchování. Tepláky, kraťasy, sukně, šortky, kalhoty, trička s krátkým (dlouhým) rukávem, mikina,
oblečení na spaní, spodní prádlo v dostatečném množství zejména u mladších dětí, kde se nepředpokládá jeho praní,
ponožky, čepice, šátek proti slunci, pláštěnka nebo nepromokavá bunda, plavky, ručník, hygienické potřeby (kartáček
na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampón, krém na obličej, jelení lůj, TOALETNÍ PAPÍR, případně další věci dle
vlastního uvážení), krém na opalování, po opalování, brýle proti slunci, repelent. Doporučujeme SPACÁK
(praktické, hygienické důvody a možnost puťáku,), malý polštářek, plyšák do postýlky. Mezi další důležité věci patří
psací potřeby, svítilna (s náhradními bateriemi), oznámkované pohledy s nadepsanou adresou, hra, knížka.
Doporučujeme na tábor kapesné ve výši cca. 300- 400Kč s ohledem na věk dítěte, samozřejmě je to na zvážení
každého rodiče. BÍLÉ TRIČKO NA CELOTÁBOROVOU AKCI.

PLASTOVÝ HRNEČEK A LÁHEV na pitný režim.
LÉKY - pokud dítě užívá, přesné dávkování, podepsané a u autobusu odevzdáte vedoucímu nebo
zdravotnici.
Prohlášení rodičů ( bezinfekčnost ) podepíší rodiče při odjezdu u autobusu.
ZA CENNÉ VĚCI NEBEREME ZODPOVĚDNOST ( DIGI HRY, RÁDIA, TABLET, MOBILNÍ
TELEFONY, APOD. )
Tábor není naší organizací pojištěn.
VZHLEDEM K PSYCHICE DĚTÍ A TÁBOROVÉHO REŽIMU I PROGRAMU
NEDOPORUČUJEME NÁVŠTĚVY A TELEFONOVÁNÍ RODIČŮ V PRŮBĚHU KONÁNÍ
TÁBORA - NELZE UMOŽNIT DOBÍJENÍ TELEFONU.
U nástupu do autobusu odevzdáte OČKOVACÍ PRŮKAZ, KARTU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. Pokud
má dítě nějaké zdravotní potíže, oznamte toto při odjezdu zdravotnici tábora i vedoucímu.
Informace o platbě!!!!!!
- platba na základě vyplněné přihlášky
- hotově nebo kartou recepce DDM
po-čt
8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 14,00 hod.
pokladna DDM
po-pá
8,00 – 14,00 hod.
- bezhotovostní platba ( číslo účtu 34135501/ 0100 ) –
uvést přidělený variabilní symbol viz. přihláška do poznámky uvést jméno dítěte
- v případě příspěvku zaměstnavatele, je nutná objednávka na vybraný tábor vystavená
zaměstnavatelem
za DDM Teplice Janáčová Šárka

