středisko Doberčata Dobrá, z. s.
Dobrá 26
739 51 Dobrá

Tábořiště v obci Bouzov, část Jeřmaň, GPS: 49°43'24.574"N, 16°53'27.733"E
14. 8. – 28. 8. 2021
Vedoucí tábora:
Zástupce vedoucí:

Jiří Poljak

Petr Gryžboň

792 773 044

jiri.poljak@seznam.cz

728 417 395

petr.gryzbon@seznam.cz

Přihláška na tábor (vyplňuje zákonný zástupce),
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplňuje praktický lékař, platnost má dva
roky, vrátíme jej při příjezdu, možno použít posudek ze školy).
Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplňuje zákonný zástupce),
Kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie),
Originál přihlášky na tábor (pokud jej neodevzdáte dříve).
Oblečení (v dostatečném množství)
Kalhoty a kraťasy
- Do teplejšího i chladného či deštivého
počasí.
- Jednobarevné kalhoty (případně sukně/
delší kraťasy): v barvě hnědé, khaki, či
šedé, Vaše dítě je využije 2x denně na
nástup.
- Nehodí se maskáče a reflexní oblečení
Kroj, šátek (kdo má) + střediskové triko
Trička (s krátkým+ alespoň jedno s dlouhým
rukávem)
Teplé oblečení (mikiny/svetry+ bunda proti dešti)
Oblečení na spaní

Ponožky (vhodné je mít i nějaké teplejší)
Spodní prádlo (v dostatečné množství!)
Plavky
Pláštěnka
Pokrývka hlavy (kšiltovka nebo klobouček)

Obuv
Dobré pevné boty (pohorky/turistická obuv)

Tenisky/botasky
Gumáky
Sandále/cukle/kroksy

Informace k táboru

Ostatní výstroj
Spacák
Karimatka
Ešus, hrnek (plechový či plastový) a příbor

Ručník
Baterka (+ náhradní baterie)
LÉKY (pokud dítě nějaké užívá, vyrozumět o
tom táborového zdravotníka!)
Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček, pastu,
šampón apod.). Klidně to mohou být
produkty s „přírodním“ složením
.
Repelent proti klíšťatům a komárům
Opalovací krém a sluneční brýle
Penál (propisky, tužky, pastelky, nůžky
apod.)
Zápisník/blok
Plátěná či jiná taška na špinavé prádlo
Malý baťůžek (na výlet a cestu autobusem)
Na cestu na tábor můžete dítěti přibalit
svačinku, oceníme, pokud bude uložena v
boxíku, pro opakované použití během tábora
(svačinka na výlet)
Šátek (na hry)
KPZ
Osobní věci dle uvážení (plyšáček…)
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středisko Doberčata Dobrá, z. s.
Dobrá 26
739 51 Dobrá
Budeme tábořit v přírodě, kdy počasí může být jakékoliv, proto zvažte počet kusů oblečení,
aby se Vaše dítko mělo do čeho převléct a to i např. v deštivých dnech, na noční hlídky (bývá
na nich zima), v parných dnech, do lesa. Doporučuji, dětem zabalit oblečení u kterých nevadí,
že se umaže nebo potrhá.
Doporučuji věci jasně a odolně podepsat (stačí iniciály).
Moc nám pomůžete darováním zavařenin (obzvláště marmelád), šťáv a jiných potravin
z kategorie co zahrádka dala.
S radostí pak přivítáme i staré utěrky, pokud máte.
Buchtu od maminky, ale samozřejmě nepohrdneme jakoukoli jinou.

Značkové, pěkné oblečení, šperky nebo jiné cennosti.

Na táboře není zdroj elektrického proudu, mobilní telefony si tedy vemte jen pokud je opravdu
potřebujete! V případě potřeby volejte hlavnímu vedoucímu tábora, který vám vždy odpoví.
Za ztrátu zařízení vedení tábora neodpovídá!
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