INFORMACE – letní tábor Růžena
III. turnus
Termín:
Odjezd:
Příjezd:
Adresa na tábor:

27. 7. – 10. 8. 2019
27. 7. 2019 v 14:30 hod. z ulice Celní v Teplicích (proti DDM)
sraz v 14:15 hod
10.8. 2019 v 15:00 tamtéž
Turistická chata Růžena
osada Jedlová 13.
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Děti jsou rozděleny podle věku do oddílů, ubytování o různém počtu osob. Zúčastňují se individuálního
oddílového programu, dále pak je připraven celotáborový program, který mimo zájmovou část obsahuje i
táborové povinnosti. Součástí táborových her je např.: karneval, orientační běh, olympiáda, pěší výlety apod.
Doporučené vybavení:
vhodné oblečení pro teplé i deštivé dny, sportovní obuv, turistická obuv, sandále, pláštěnka, hygienické potřeby
vč. toaletního papíru, krému na opalování, sluneční brýle, pokrývka hlavy, šátek – budeme používat při
táborových hrách, plastová láhev, plastový hrneček na pití, ostrý kapesní nůž, dostatek spodního prádla,
kapesníků, ponožek, zvlášť oblečení na spaní (k dispozici jsou deky, přikrývky i povlečení,může být i vlastní
spací pytel), potřeby na psaní +fixy, pastelky, nůžky, něco pro vlastní zábavu (knihu, hru…),oznámkované
pohledy či obálky, pytel na špinavé prádlo, batůžek na výlety, teplá bunda, plavky, ručníky, prádelní šňůra
1,5m, bílé tričko.
Vše zabalte do kufru (lepší pro uložení pod lůžko) s jmenovkou!!!
V místě srazu odevzdáte kufr, očkovací průkaz, kartu zdravotní pojišťovny a rodiče podepíšíprohlášení rodičů
(bezinfekčnost).Pokud má dítě nějaké zdravotní potíže, oznamte toto při odjezdu zdravotnici tábora. Léky –
podepsané s přesným dávkováním.
Nedoporučujeme návštěvy a telefonování rodičů v průběhu konání tábora.
Prosíme, nedávejte dětem s sebou cenné věci, vč. mobilního telefonu!!!
Tábor není naší organizací pojištěn. Doporučené kapesné 300,- - 400,- Kč s ohledem na věk dítěte.
Zdravotní průkaz, kartičku pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti (vyplní rodiče v den odjezdu)
odevzdají rodiče vedoucím oddílů při odjezdu.
V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana apod.) si vyhrazujeme právo, poslat dítě
okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz, domů.
Pokud budete potřebovat další informace, můžete telefonovat každý den od 8,00-12,00 hod.
!!! Služební mobil – bude aktivován v době trvání tábora!!! Číslo bude oznámeno při odjezdu.

za DDM Teplice
Želivská Dagmar

