SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NA TÁBOR
PLASY 2018Taneční,,krok za krokem,,Ať žijí duchové
Sraz:v sobotu 4.8.2018 v 6.15 hod!!!!na louce vedle DDM(dúm dětí a mládeže
v Rokycanech
Důležité upozornění!!!!!!!!!!!!
Zavazadlo,kufr,atd…řádně označené!!!!Vezměte s sebou a své dítě na sraz
přiveďte s malým příručním zavazadlem a s dopisem,které Vaše dítě dostalo
Ostatní informace k odjezdu Vám budou sděleny na místě srazu tj.u DDM
Rokycany
Příjezd : 11.8.2018 kolem 12-12.30 hod do Rokycan ke škole Jižní předměstí

S sebou na Sraz:
– kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře/posudek o
zdr,způsobilosti , popř. léky, které dítě dlouhodobě užívá(formuláře na
www.rokycanydivokaorlice.cz, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
-dítě oblečeno v kostýmu,,Indické princezny,či tanečnice

Do příručního zavazadla:
– malou svačinu, pití – stravování začíná sobotním obědem,kapesníčky
---------------------------------------------------------Ze zkušenosti z minulých táborů doporučujeme dát dětem s sebou karton
minerálních vod-podepsat lih.fixem,…… i přesto, že je v táboře zajištěn
pitný režim – víme, že dítě nemá pokaždé na připravený nápoj chuť. Toto
zajišťuje provozovatel RS Máj. Nějaké sladkosti.

Ostatní
Spacák-z hygienických důvodů doporučujeme
- karimatku
Baterku(náhradní baterie)
Šátek,gumičky,sponky
psací potřeby,lepidlo,hadřík,štětce,kelímek,temperové barvy
fixy,dopisní papíry,známky na pohled a dopis,
kruh či rukávky pro neplavce
kapesné dle uvážení rodičů
polštářek event. plyšáka na spaní
hudební nástroj,láhev na pití,batůžek na výlety,pantofle do sprchy,
sportovní a turistickou obuv,pevnou obuv na tancování,sandály,gumovky,
pláštěnku,tepláky,mikiny,trička,kraťasy
spodní prádlo,sukně,leginy,ev.šaty
ponožky,plavky,pyžamo,větrovku
pro tanečnice poprosíme bílé tílko nebo tričko kr.rukáv,fix na textil
černý/modrý,žlutý,červený,zelený-stačí jedna barva)široká guma trenková na
obvod pasu dle dítěte,2 role krepového barevného papíru,
oblečení do lesa,oblečení na výlety
věci osobní hygieny,repelent…,ručníky,osušku,kšiltovku či klobouk
a další oblečení dle uvážení rodičů/počet věcí uvážit dle dní na táboře/
Poprosíme všechny věci dětem řádně podepsat a do zavazadel vypsat seznam
věcí,kufr řádně PODEPSAT!!!!!!!!
Dále poprosíme věci na převlek,letos ,,Ať žijí duchové-např.Bílá
paní,,Leontýnka,trpaslíci,montérky s laclem,jednobarevné tričko-barva dle
vlastního výběru,černé leginy apod. ostatní dle vlastní fantazie
Dopisy a pohledy zasílejte na adresu:
RS Máj Plasy
Jméno účastníka
Tábor – Rokycany
331 01
Plasy
Žádáme Vás, aby jste neposílali svým ratolestem balíky s potravinami.Za
mobilní telefony a ostatní elektroniku si děti zodpovídají samy.
Doporučujeme dětem s sebou nedávat!!!!!!!

