MILÝ TÁBORNÍKU! DOSTALI JSME TVOJI PŘIHLÁŠKU, POČÍTÁME PROTO S TEBOU A TĚŠÍME SE.
NAŠÍM ÚTOČIŠTĚM BUDE FARA VE STARÉ ŘÍŠI (OKRES JIHLAVA).

V neděli 2. 8. 2020 v 17:00 na faru do Zhoře dovezte:
• velkou cestovní tašku nebo batoh s věcmi, které se povezou autem,
• platbu za tábor (1 000 Kč),
• potvrzení od lékaře, že se můžeš účastnit tábora, popř. léky, které bereš (podepsané),
• prohlášení zákonného zástupce dítěte (bezinfekčnost),
• souhlas se zpracováním osobních údajů.
(formuláře byly mailem rozesílány, kdo nemá, ať se ozve)

Do cestovní tašky nebo batohu zabal:
Spacák, prostěradlo na postel, malý polštářek,
oblečení: sportovní, sváteční do kostela; bunda (větrovka),
oblečení na spaní, horší tričko (které nevadí, že se poškodí),
ponožky, osobní prádlo, šátek, plavky,
boty: sandály, botasky, přezůvky;
baterka, zápisník, psací potřeby,
dva ručníky, mycí houba nebo žínka, hygienické potřeby,
opalovací krém, sluneční brýle, ústní roušky 4 ks + sáček na použité roušky,
bílé tričko na pomalování, zimní čepice, šála
Do společné kuchyně (dle možností):
1 šťávu nebo 1 kompot, zeleninu, ovoce, sladkost, o kterou se rozdělíš s kamarády,

Do malého batůžku = batůžek na výlety:
vzít si v pondělí na cestu (půjdeme pár kilometrů pěšky):
pití v uzavíratelné láhvi (pevná omyvatelná láhev - budeme využívat po celý týden), svačinu,
pláštěnku, pokrývku hlavy, ústní roušku na cestu autobusem
průkazku na slevu jízdného, PRŮKAZKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY!!!,
Neber si s sebou žádné cenné věci, není vhodné vzít si s sebou mobilní telefon, je možnost volat
a posílat SMS od vedoucích.
Zabal si batoh sám, popř. s rodiči, ať potom víš, kde a v jaké kapse co máš.

Odjezd: pondělí 3. srpna 2020 linkovým autobusem: Žďár nad Sázavou - Jihlava
Stáj

7:09

•

Zhoř

7:12

•

Jamné

7:18

sraz s ostatními, kteří se budou do Jihlavy dopravovat jinak, bude
v 7:45 u haly na autobusovém nádraží
je třeba nahlásit, jestli s námi dítě pojede autobusem (kde nastoupí),
nebo bude čekat v Jihlavě (při odevzdání batohů, popř. SMS zprávou)

Návrat: pátek 7. srpna 2020 linkovým autobusem do Zhoře v 16:10 hod.
Vyzvednutí batohů na faře ve Zhoři v pátek 7. srpna při dojezdu autobusu.

Informace:

Máca Vacková (Stáj)
Anička Krejčová (Zhoř)

mob.: 737 782 346
mob.: 721 437 463

