Milí rodiče,
dovolujeme si upřesnit informace k organizaci příměstského tábora

Volání divočiny, LMŠ Na dvorečku.
JAK TO VŠECHNO ZAČNE?
Budeme skutečně spíš v divočině, ale v úterý 7.7. se sejdeme v areálu LMŠ Na dvorečku, Lety pod
lesem 1558, Lety u Dobřichovic a to v 8,00 hodin.
(AREÁL LMŠ NAJDETE NA KONCI ULICE KEJNSKÁ PO VJEZDU DO LESA VLEVO)
V 9,00 se rozloučíme s civilizací a začínáme!
Děti v úterý odpoledne vyzvedávejte v areálu LMŠ Na dvorečku mezi16 – 17 hodinou.
Ve středu 8.7. a čtvrtek 9.7. se budeme scházet na nádraží v Řevnicích, v 8,00 a děti vám vrátíme
tamtéž, odpoledne mezi 16,00-17,00.
V pátek 10.7. se sejdeme ráno na nádraží, ale pro děti si prosím, přijďte do areálu LMŠ Na
dvorečku. Vrátíme se v cca 15-16 hodin, abychom mohli dodělat, co je třeba a rozloučit se.
CO NÁS ČEKÁ?
V úterý se po přivítání a seznámení vydáme vzhůru do lesa směr Pišťák, kde si uvaříme oběd.
Ve středu navštívíme Solvayovy lomy a přes Hostím dojdeme do Srbska na vlak.
Čtvrtek strávíme u Rezavé vody nedaleko Hýskova.
A v pátek vyrazíme vzhůru korytem potoka Kejná, poslední oběd si opět uvaříme sami.
Budeme cestovat, stopovat, střílet z luku, plížit se, vařit na ohni, koupat se v řece, stavět hráz v
potůčku, slunit se a číst si po obědě
CO MÍT S SEBOU?
-

-

V první den tábora odevzdá dítě potvrzení o bezinfekčnosti (v příloze mailu)
V případě, že dítě trpí nějakou alergií, nebo má jiná zdravotní omezení předá zákonný
zástupce dítěte písemnou informaci s upozorněním na daný stav průvodcům při prvním
setkání.
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Každý den budou mít děti s sebou batůžek se zapínáním přes prsa! V něm dopolední svačinu od
maminky nebo tatínka, dobrůtku, pití na celý den, pláštěnku, podsedák-není nutný, pokud nemáte,
papírové kapesníky, opalovací krém, náhradní ponožky, kšiltovku nebo jinou pokrývku hlavy.
STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme pro děti oběd a odpolední svačinu včetně ovoce a zeleniny.

Pro jakékoli dotazy je možné volat
Petr Opavský – 604658168, vedoucí turnusu tábora, průvodce
Robo Nižník – 605367877, průvodce

Těšíme se na viděnou

