Doporučený seznam věcí:
sportovní oblečení a obuv pro pobyt v zimním prostředí i pro pobyt uvnitř v areálu centra (seznam si
doporučujeme odškrtávat)

□

Zateplená bunda a kalhoty, ev. i softshelová bunda a kalhoty (či jiné nepromokavé náhradní oblečení),
čepice, rukavice, tepláková souprava, dlouhé elastické kalhoty (legíny), mikina, trička s krátkým a
dlouhým rukávem, spodní prádlo (termo prádlo), ponožky, pyžamo

□
□
□
□
□

Zateplené zimní boty a sportovní boty s goretexovou membránou, přezůvky

□

Plavecké pomůcky a věci do bazénu: pulbojka a ploutve povinné; kdo má packy, fulcrumy, Tempro
Trainer alias „pípák“, kotníkový pásek, šnorchl; dále 2x plavky, plavecká čepička a plavecké brýle,
boty na bazén, velká osuška

□
□
□
□

švihadlo, šátek (i chlapci na kooperativní hry!)

Ochranný krém proti chladu a větru i opalovací krém s UV faktorem, sluneční brýle
Toaletní potřeby (zubní kartáček, zubní pasta, mýdlo, hřeben atd.), ručník, kapesníky
Klasické běžecké lyže (se šupinami nebo mohérovým páskem), hůlky, boty na běžky, lyžařské brýle
Sadu stoupacích vosků – modrý a červený, smývač, hadřík, škrabka, příp. parafín (na lyže se šupinami
není toto vybavení třeba)

Sportovní plastová láhev, malá termoska, malý batoh, ledvinka, malá baterka (čelovka)
Boby nebo kluzák „lopata“ či sáňky
Kapesné dle vlastního uvážení na drobné občerstvení a výdaje spojené se sportovně-poznávací
aktivitou (vstupné na bobovou a sáňkařskou dráhu a na vlek), oblíbenou společenskou hru a knížku.

V den příjezdu předejte trenérovi (trenérce):
□ Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplněné v den příjezdu tj. 2. 1. 2019)
□ Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (není nutné – pokud potvrzení, které jste
odevzdali na začátku školního roku, je v době konání soustředění stále platné - ne starší jak jeden rok)

□
□

Kartu pojištěnce (pouze kopii!), Léky (které dítě užívá pravidelně, s informacemi o jejich dávkování)
Cestovní pas – v případě nutnosti pojedeme za sněhem do lyžařského střediska Oberwiesenthal

Další doporučení:
•
•
•

Všechny věci dítěti označte. Nedávejte dětem cenné věci (děti za své věci po dobu pobytu
zodpovídají samy). Připojistěte Vaše dítě na sportovní aktivity.
Přijeďte včas a nachystaní na běžky (děti oblečte teple i na stání na běžkách, budeme běhat především
formou her a hodně vysvětlovat techniku). Registrace je ve 12h ve vstupní hale penzionu. Program začíná
již ve 12:30 společným obědem a následně ve 13:30 odjezdem na první běžkařský trénink.
Kvalitní výbavu na běžky s 10% slevou zapůjčíte U hrošíka, Plzeňská 144, Praha 5
http://www.pujcovnahrosik.cz/, heslo „Swim Smooth“

Důležité kontakty:
Adresa: Penzion Dagmar, Palackého 712, 362 51 Jáchymov, Tel: +420 353 836 666;
Tel.: 602 665 554 (Gabriela), 727 988 955 (Kateřina)

