Doporučený seznam věcí:
sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku (pro slunečné i deštivé počasí) i pro pobyt uvnitř v areálu centra:
(seznam si doporučujeme odškrtávat)


















nepromokavá letní bunda (event. pláštěnka)
2x sportovní běžecké boty (jedny nejlépe s goretexovou membránou), přezůvky
tepláková souprava, šortky, mikina, trička s krátkým a dlouhým rukávem
sluneční brýle, krém na opalování, kšiltovka, šátek (i chlapci na kooperativní hry!)
spodní prádlo, ponožky, pyžamo
toaletní potřeby (zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo, hřeben atd.), ručník, kapesníky
plavecké pomůcky a věci do bazénu: piškot, deska, ploutve, packy, šnorchl, Tempro Trainer alias
„pípák“ (jen kdo má), 2x plavky, plavecká čepička a plavecké brýle, boty na bazén, velká osuška na
zahřátí, tričko a trenýrky do vody
karimatka jako podložka na cvičení
sportovní plastová láhev, malý (cyklistický) batůžek
pouze v případě cyklisticky zaměřeného tábora - přilba a kolo (kolo lze zapůjčit za 250,-Kč/den, POZOR
– přilby nejsou k dispozici, nutné si vzít vlastní!!!)
flash disk (k uložení video analýzy)
další libovolné sportovní náčiní - pingpongová pálka a míčky, ...
švihadlo, malá baterka (čelovka)
podepsaná peněženka s kapesným dle vlastního uvážení (na drobné občerstvení, výdaje spojené se
sportovně-poznávací aktivitou a na další sportovní náčiní)
výtvarné a psací potřeby (pastelky, fixy, vodovky, štětce, nůžky, papírový blog) na tvořivé hry
další věci dle vlastního uvážení (oblíbená knížka, stolní hra,…)

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

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte (vyplněné v den odjezdu tj. 13. 8. 2017)
Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší jak jeden rok)
Obálku s kartou pojištěnce, 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)!

Další doporučení:
Použijte při balení doporučený seznam, všechny věci dítěti označte a do zavazadla vložte nebo
připevněte seznam věcí.
2. Označte zavazadlo visačkou se jménem dítěte (případně celou adresou).
3. Nedávejte dětem cenné věci a velký obnos peněz (děti za své věci po dobu pobytu zodpovídají samy).
Připojistěte Vaše dítě na sportovní aktivity, zavazadla apod.
4. Přijeďte včas, ať se v klidu ubytujete, rozhlédnete po okolí a rozloučíte s rodiči. Registrace je ve 12h ve
vstupní hale depandance (vedlejší hotelová budova před kostelem). Společný program začíná již ve
14h. První společné jídlo bude až večeře v 19h.
1.

Důležité kontakty:



Adresa: Hotel Srní depandance, Srní 117, PSČ 341 92, GPS: N 49°5.14087', E 13°28.91532'
Tel.: 602 665 554 (Gabriela), 727 988 955 (Tomáš)

