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dětský tábor „NOEMOVA ARCHA“

7. – 11. 8. 2018, Prusiny (Nebílovy)

Věc: Seznam věcí a dotazník

Vážení a milí rodiče,
pro klidný průběh celé akce vás prosíme, abyste přiložený dotazník vyplnili, podepsali a předali osobně 
(nebo poslali po jiné zodpovědné osobě) při registraci před začátkem tábora. Upozorňujeme, že uvede-
né údaje musí být platné k 7. 8. 2018. Připomínáme, že tábor začíná v úterý 7. 8. večeří v 18:00 hodin 
a končí v sobotu 11. 8. 2018 obědem ve 12:00 hodin. Připojujeme praktické pokyny a seznam věcí.

S poděkováním za spolupráci

       Ľudka Košudová

děti mají mít s sebou:
-spací pytel a karimatku (popř. polštářek)
-oblečení na spaní
-sportovní oblečení (spíše starší)
-vhodnou obuv
-dostatečný počet spodního prádla
-hygienické potřeby
-ručník
-pláštěnku
-kšiltovku a šátek
-kapesníky
-baterku (nutné!)
-psací potřeby
-Bibli (nikoliv obrázkovou)
-batůžek a lahev na pití (na výlety)
-opalovací krém
-repelent
-jednobarevné tričko na malování (nejlépe bílé)

Nedávejte jim s sebou:
-elektronické hry nebo drahé hračky
-rádio, tablet, discman či mp3
-mobilní telefon – více viz vysvětlení na další straně

děti by si měly své věci poznat nebo je mít podepsané (popř. sepište seznam)!
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dOTAZNÍK

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Bydliště:

Pojišťovna:

Kontakt na rodiče během pobytu dítěte u nás:

   1. Prodělaná dětská a infekční onemocnění:

   2. Prodělané úrazy (i rok):

   3. Prodělané operace:

   4. Alergie (na co):

   5. Záchvatová onemocnění (epilepsie):

   6. Stavy dušnosti:

   7. Bere pravidelně léky, jaké a kdy?

   8. Dietní omezení:

   9. Zdravotní či tělesná omezení:

 10. Jiná upozornění (pro zdravotníka nebo vedení tábora):

 11. Prodělalo dítě v poslední době nějakou infekční chorobu?

datum:      podpis rodičů:
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Mobilní telefon na táboře
Prosíme vás, abyste nechali mobilní telefony svých dětí doma, příp. je třeba, abyste vzali na vědomí, že 
vaše dítě na začátku tábora svůj telefon odevzdá vedoucí a dostane ho až před odjezdem domů.

V čem je problém? Některé děti telefon mají, jiné ne, to znamená, že některé mohou mluvit s mamin-
kou, ale další ne, což vede ke zbytečným steskům a nedorozuměním. Jsou děti, které očekávají telefon 
od rodičů a proto svůj mobil stále nosí při sobě, což je nejlepší způsob, jak ho ztratit. 

Pro děti je během tábora telefon pouze rušivým elementem. Domníváme se, že si děti mohou prostě 
odpočinout od telefonu a jiných vymožeností (televize, počítač, internet). Nebojte se, v případě pro-
blému vás budeme kontaktovat sami. Samozřejmě pokud máte jakékoliv obavy o dítě nebo dotazy, 
neváhejte a zavolejte na naše kontaktní čísla a společně se domluvíme na dalším postupu.

Nechceme striktně zakazovat použití mobilních telefonů. Chceme jenom, aby vaše děti prožily hezké 
dny v přírodě, které budou vyplněné dobrodružstvím, hrami a především kamarádstvím a jsme toho 
názoru, že elektronických „výdobytků“ si všichni užijeme dost během celého roku.

Kontaktní čísla během tábora, na která lze volat kdykoli:

  730 588 580 – Ľudka Košudová (vedoucí tábora)


