Znojemský pozdní sběr z. s.,
Lidická 872/4, 66902 Znojmo
IC# : 07804580 Telefon: 608 153 357
znojemskypozdnisber@gmail.com

INFORMACE RODIČŮM
Doporučený seznam osobních věcí:
1. Označ ený kufr (batoh) + seznam osobnı́ch vě cı́, malý batů ž ek
2. Hygienické potř eby (ruč nı́k, osuš ka, zubnı́ kartá č ek + pasta, mý dlo, hř eben atd.), dezinfekce, papı́rové
kapesnı́ky, repelent, opalovacı́ kré m, Fenistil, VLASTNÍ POVLEČENÍ NA DEKU A POLŠTÁŘ+PROSTĚRADLO
3. Teplé obleč enı́, lehké obleč enı́, sportovnı́ obleč enı́, plá š tě nka
4. Sportovnı́ obuv, pantoUle, obuv s pevnou podrá ž kou, gumá ky
5. Plavky, pokrý vka hlavy, š átek, sluneč nı́ brý le
6. Baterka, uzavı́ratelná ná doba na pitı́, psacı́ potř eby, zá pisnı́k
7. Př i už ıv́ á nı́ lé ků ř ádně označ ené a popsané odevzdat př i odjezdu př ım
́ o zdravotnici
8. Kapesné (vý ši nutno uvé st v ná stupnı́m listu pro oddı́lové ho vedoucı́ho)
9. Florbalka (není podmínkou), čarodějnický klobouk, kostým na karneval
10. Bı́lé trič ko na tvoř enı́ a podpisy

Další vybavení dle vlastního uvážení.
Pokud budete dětem dávat obálky nebo pohledy, rozhodně jim předepište přesnou zpáteční adresu. Množství sladkostí
dle uvážení rodičů. V areálu je k dispozici bufet s možností nákupu. V průběhu tábora budou pravidelně probíhat
kontroly zásob ze zdravotních a stravovacích důvodů.

Prezence ú č astnı́ků tá bora bude probı́hat 18. 7. 2022 od 13:30 do 14:45h. př ed Albertem na Brně nské
ul. (bý valý Interspar). Vš echny dě ti odevzdajı́ nástupní list, posudek od lékaře (stačí kopie), průkaz
zdravotní pojišťovny (stačí kopie) + GDPR.
Odjezd v 15.00hod. z parkoviš tě u spodnı́ho Alberta (bý valý Interspar), Brně nská 2937/21, Znojmo
Návrat bude zabezpeč en dne 29. 7. 2022 cca ve 13.00h. na parkoviš tě u spodnı́ho Alberta
Rozřazení ubytování a do oddílů je dle věku dětí v kompetencích jednotlivých oddílových vedoucích!!!
Adresa: Letnı́ dě tský tá bor Borovina, Podhradı́ nad Dyjı́, poš ta Uherč ice u Znojma, 671 07
Tel. spojení na tábor: 608 153 357 - hl. ved. (12.30 – 14.00h., 19.30 – 20.00h.). Upozorň ujeme rodič e, ž e
na zá kladně je velmi š patný a ně kdy vů bec ž ádný signá l!!!
Bude-li to jenom trochu možné, nedávejte dětem mobilní telefon ani jiné technické vymoženosti. Za jejich
zničení či ztrátu nezodpovídáme. V případě poškození či zničení inventáře základny ponesou náklady
za opravu rodiče!!!
Návštěvy rodičů z pedagogických a psychologických důvodů nedoporučujeme
(pohled, dopis nebo balíček potěší mnohem více)!!!!!
Zdeně k FRANK – HV LDT

