Doporučený seznam věcí:
sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku (pro slunečné i deštivé počasí). Věci budou v průběhu konání
tábora bezpečně uloženy v uzamykatelné společné šatně.
(seznam si doporučujeme odškrtávat)





















nepromokavá letní bunda (event. pláštěnka)
sportovní běžecké boty (nejlépe s goretexovou membránou)
tepláková souprava
šortky
mikina
tričko s krátkým, ev. i s dlouhým rukávem
sluneční brýle, krém na opalování, pokrývka hlavy, šátek (i chlapci na kooperativní hry!)
náhradní spodní prádlo a ponožky
toaletní potřeby (mýdlo, šampon, hřeben atd.), ručník, kapesníky
plavecké pomůcky a věci do bazénu: 2x plavky, boty na bazén, dívky s dlouhými vlasy plavecká čepička,
plavecké brýle, ručník, župan nebo velká osuška na zahřátí, máte-li: piškot, deska, žížala a jiné vodní
pomůcky na vodní radovánky
karimatka jako podložka na cvičení
deka na odpočinek
sportovní plastová láhev (na doplňování tekutin v rámci zajištěného pitného režimu)
švihadlo
pingpongové pálky a míčky
podepsaná peněženka s kapesným na aquazorbing (není v ceně tábora) a na malé občerstvení dle
vlastního uvážení nad rámec zajištěného jídelníčku (cca 200 Kč/týden)
výtvarné a psací potřeby (pastelky, fixy, pevné desky, nůžky, lepidlo, lepicí páska, kufříček nebo jiný
obal na uskladnění výtvarných potřeb po dobu celého tábora) na tvořivé hry
doporučujeme s sebou vzít malý plážový stan s možností upevnění kolíky
další věci dle vlastního uvážení (oblíbená knížka, stolní hra,…)

V den zahájení předejte trenérovi (trenérce):
1.
2.
3.

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte (vyplněné v první den tábora tj. 7. 8. 2017)
Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší jak jeden rok)
Obálku s kartou pojištěnce (nebo její kopií), telefonním číslem na rodiče, případně dalšími důležitými
informacemi o dítěti (např. alergie a jiné zdravotní problémy), léky (které dítě bere s informací o jejich
dávkování), potvrzení jmen osob, kteří smějí dítě vyzvedávat

Další doporučení:
1.
2.
3.
4.
5.

Použijte při balení doporučený seznam, všechny věci dítěti označte a do sportovní tašky vložte nebo
připevněte seznam věcí.
Označte sportovní tašku visačkou se jménem dítěte (případně celou adresou).
Nedávejte dětem cenné věci a velký obnos peněz (děti za své věci po dobu pobytu zodpovídají samy).
Připojistěte Vaše dítě na sportovní aktivity, odpovědnost za škodu apod.
Přijeďte včas, ať máte prostor na případné dotazy a děti se již mohou pod vedením trenérů chystat na
zahájení. Registrace je mezi 8:00 a 8:30 hod u vstupu do areálu a společný program začíná již v 8:30
hod. První společné jídlo je svačina v 10 hod.

