Pokyny pro účastníky LPT „Borůvkovany“, Borovany, POUTNÍCI KAPLICE z.s.
ve dnech 11.8.-23.8.2019
PŘÍJEZD DĚTÍ na TZ v neděli 11.8. od 15:00 do 17:00 hod
– děti budou přebírat a ubytovávat vedoucí, dokumentaci a veškerá léčiva si převezme
zdravotník LT Jitka Adámková, děti projdou kontrolní zdravotně-hygienickou prohlídkou.
ODJEZD DĚTÍ v pátek 23.8. mezi 15:00 a 17:00hod.
Jiný čas příjezdu nebo odjezdu lze předem domluvit s hlavním vedoucím tábora
Upozorňujeme rodiče, jejichž dítě se dlouhodobě léčí nebo užívá léky, aby s touto skutečností
seznámili při příjezdu na tábor dospělý doprovod a veškeré léky v originální krabičce se jménem
dítěte, dávkováním a příbalovým letákem odevzdali zdravotníkovi akce.
Dále upozorňujeme, že dítě nemůže být dítě na tábor přijato, pokud
- se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování (dle Zákona 258/2000Sb. O ochraně
veřejného zdraví ...)
- při vstupní prohlídce budou zjištěny vši nebo hnidy, případně jiné závažné zdravotní problémy
- neodevzdalo průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie), posudek o zdrav. způsobilosti dítěte,
plnou moc pro ošetření u lékaře, přihlášku a list účastníka, Souhlas se zpracováním osobních
údajů (odevzdat nejpozději při nástupu na tábor).
Pozn. – posudek od lékaře je platný 2 roky od data vystavení (jestliže není vystaven pouze na určitou akci). Pokud
tedy máte posudek např. z loňského roku, ze zimního tábora, školy v přírodě apod. ne staršího data než 24.8.2017 a
pokud nenastaly závažnější změny zdravotního stavu dítěte, můžete při nástupu na LT odevzdat tento posudek.

Návštěvní den - neděle 18.8.(od 15:00hod do 17:00hod). Je stanoven v návaznosti na program a
délku tábora a z hygienických a výchovných důvodů. V jiné dny nejsou návštěvy povoleny.
V nutných případech je návštěva možná po domluvě s vedoucími (viz níže uvedená telefonní čísla).
Nevozte dětem žádné jídlo rychle podléhající skáze jako jsou např. řízky, bagety, buchty . . . .
Nedávejte dětem s sebou mobilní telefony, větší obnos peněz a jiné cenné věci.
Prosíme rodiče, aby dětem neposílali žádné doporučené zásilky a balíčky. Pošlete raději
dopis nebo pohled ;-)
ADRESA : LT Borůvkovany, POUTNÍCI KAPLICE z.s., 373 12 Borovany u Českých Budějovic
Prosím, věnujte pozornost našemu táborovému řádu (k dispozici na www.poutnicikaplice.cz-dokumenty) –
při jeho závažném nebo opakovaném porušení hrozí vyloučení z tábora bez nároku na finanční
náhradu za zbytek pobytu!!
Telefonujte, prosím, v době poledního klidu tj. 13:00 – 14:00 hod na telefonní čísla :
Adámek Miroslav – 731 506 882
hlavní vedoucí tábora
Adámková Jitka - 723 046 775
zdravotník tábora

Doporučujeme následující vybavení :
teplý spacák, deku (prostěradlo, karimatku)

gumovky, tenisky 2x (neroztrhané, jedny pohodlné na pěší
výlet), sandály

teplý svetr, bunda

pláštěnka (pevná a dlouhá, NE NEPROMOKAVÁ BUNDA)

3 teplákové soupravy (1 na spaní + 2 na ven)

osobní hygienu (kartáček na zuby, pasta, sprchový gel,
šampon, hřeben, na dlouhé vlasy gumičky)

3 trika s dlouhým rukávem

plechový ešus (3 dílný), hrnek, lžíci, lžičku

4 trička s krátkým rukávem

baterku + náhradní baterie

osobní prádlo, ponožky (v dostatečném množství)

batůžek na výlety (kam se vejde pláštěnka, svačina, pití,
peněženka, náhradní ponožky, případně mikina :-)

šortky, plavky

zápisník, pastelky, psací potřeby

pokrývka hlavy (čepice, šátek, klobouk), sluneční brýle

krém na opalování

2 ručníky, utěrku

malou PET lahev (0,5l)

drobné hry (pexeso, karty apod.)

igelová taška na špinavé prádlo

případně polštářek, knížku

Letošní tábor je na téma Divoký západ. Prosím tedy
rodiče, aby dětem přibalili i kovbojské oblečení !!! stačí
košile, kalhoty, případně klobouk !!! žádné zbraně !!!

menší finanční obnos (půjdeme do Borovana na
celodenní výlet)

Přístupová cesta k táborové základně

-

-

z hlavní silnice Borovany- Trhové Sviny uhnete u řeky :
- ze směru od Borovan za mostem doprava
- ze směru od T.Svinů před mostem doleva
pojedete po cestě podél řeky – budete projíždět chatovou oblastí a po levé straně je statek, po pravé pak
rybník
asi po 500m od rybníku dojedete k tábořišti
cesta je zčásti zpevněná, místy je poničená, proto jeďte opatrně !!! :-)

GPS souřadnice táborové základny 48.8816292N, 14.6213692E (staženo z mapy.cz)

