
Pokyny pro účastníky dětské rekreace v     Kajlovci – II.turnus

Věková hranice dětí: 1. - 9. třída ZŠ (věk 6-15 let, dále více v obecných pravidlech na web.str.)
Odjezd a příjezd: 15.7. 2016 – sraz na parkovišti u nádraží O-Vítkovice ve 14.45 hod.
                                                 
                                                 Kufry a tašky veze NÁKLADNÍ AUTOMOBIL!!!!
                                                 S sebou do vlaku malý batůžek s pitím a malou svačinou!!!!
                             22.7.2016 – příjezd ve 14.30 hodin na parkovišti u nádraží O-Vítkovice
Adresa pro posílání pošty: Jméno dítěte !!!
                                               Dětský tábor A JE TO
                                               Kemp Kajlovec

Opavská 386
             747 41 Hradec nad Moravicí

Kemp se nachází v krásném prostředí Hradce nad Moravicí. Ubytování je v chatkách se soc.zařízením a 
v budově. K tomu, aby se Vaše dítě na dětské rekreaci cítilo dobře, slouží mimo jiné i jeho osobní vybavení. 
Doporučujeme vybavit dítě spodním prádlem tak, aby je mohlo měnit několikrát za týden. Bohatší vybavení 
budou mít zejména dospívající dívky. Vždy dáváme alespoň jednu teplou soupravu, včetně teplejších 
podkolenek a pokrývky hlavy. Pro nepříznivé počasí boty do deště a pláštěnku. Dále domácí obuv, pevnou obuv 
na vycházky, kapesníky, 2 ručníky, kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo, hřeben, sluneční brýle, krém na 
opalování, osušku ke koupání. Další vybavení dle Vašeho uvážení. Připravte dětem oblečení (kostým) 
v libovolném tématu – karneval. Nezapomeňte na psací a kreslící potřeby. Seznam věcí nalepte do kufru, vhodné
je označení věcí (zvláště u menších dětí). Zvenčí kufr označte jmenovkou. Budeme vybírat  400 Kč (viz 
obecná pravidla). Tato částka slouží na úhradu dalších nákladů – čarodějnický plášť a klobouk, výlety 
(doprava+vstupné), trička, internet, kostýmy, videoprojekci, sladkosti a odměny pro děti, pamětní listy a jiné, 
které nejsou zahrnuty v ceně poukazu. Pro drobné výdaje doporučujeme kapesné, které budou do úschovy na 
táboře vybírat vedoucí. Uvažte vybavení svých dětí walkmany, diskmany a dalšími cennostmi. Za jejich ztrátu 
vedoucí neodpovídají, ani je neberou do úschovy. Informace na: www.taborajeto.cz.
Dětem nedávejte průkazky pojištěnce, všechny potřebné informace pro lékaře máme v poukaze, který
v případě lékařského ošetření postačí!!!

          Na našem táboře není možné, aby děti měli mobilní telefon.
Nevolejte dětem!!! Vaše děti to bez vás vydrží a pokud vám je smutno podívejte se na vaše 
miláčky na našich webových stránkách, kde je určitě najdete ve fotogalerii. Fotek je každý 
rok přes 6 tisíc. V nutných případech můžete volat na tel.č.: 725 402 888 od 18-19 hodin, kde 
vám sdělíme informace o vašem dítěti. V případě, že dítě bude mít telefon u sebe, bude mu 
odebrán a uschován v trezoru až do konce rekreace.          
                                                                                                        Děkujeme za pochopení.

V rekreačním zařízení Vás dítě nebude postrádat, ale nezapomeňte na to, že každé dítě čeká 
na Váš dopis či pohled. Nevolejte jim!!!! Raději využijte naší zvláštnosti a napište dítěti vzkaz 
do diskuse, které dětem čteme nebo si vzkaz mohou přečíst na naši „ZDI NÁŘKŮ“.
Dítě dopravte k odjezdu v určenou hodinu, nezapomeňte si pro ně v danou dobu přijít !!! 

Vážení rodiče,dříve než vyplníte přihlášku na dětskou rekreaci, uvědomte si, že na dětskou 
rekreaci může být vysláno pouze zdravé dítě, které by se mohlo zapojit do běžné denní činnosti a 
programu, která dětská rekreace obnáší. Na dětskou rekreaci nemohou být přijímány děti, jejichž 
zdravotní stav by mohl  být zhoršen nebo měl vliv na zdravé děti. Po domluvě mohou na našem táboře
být děti s bezlepkovou dietou a také děti se zdravotním postižením – důležitá je konzultace před 
posláním poukazu. Na našem táboře máme oddíl s dětmi se zdravotním postižením, kde u dětí kromě 
pedagoga je také asistent.

                          Cena: 2.800.- Kč (nečlenové 3.300 Kč)              
*** Záloha  1000.- Kč do 8 dnů po obržení poukazu.
***Poukaz zaplaťte nejpozději  do 20.6.2016  na účet  2300576684/2010  (FIO) 
*** variabilní symbol: číslo poukazu
*** specifický symbol: rodné číslo

http://www.taborajeto.cz/
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