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Organizační pokyny pro rodiče dětí, přihlášených na letní tábor Harry Potter II
v termínu 29.7. – 6.8.2006

odjezd příjezdNástupní / výstupní místo
sobota 29.7.2006 neděle 6.8.2006

Fulnek náměstí, u spořitelny 8,30 12,00

Klimkovice, Kulturní dům 9,30 11,30

Ostrava - Svinov, dolní zastávka (pod mosty) 10,00 11,00

Při odjezdu rodiče u vedoucího podepíší Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a předají průkaz zdravotního
pojištění nebo jeho kopii, pokud již předem neodevzdali kopii – NUTNÉ!

Adresa tábora:

tábor EICO 2006
Horský hotel Liptov
Ostravice č. 01272
739 14 Ostravice

Pokud budete dětem psát, čiňte tak s dostatečným předstihem, aby pošta stihla dojít – první lístek pošlete
klidně už v pátek před odjezdem, poslední nejpozději ve středu.

tel.: 558 682 138 (možno zavolat děti k telefonu v době mezi 12,00 – 14,00 a 18,00 – 20,00 hod).

Doporučený seznam věcí:

♣ Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, opalovací krém, repelent)
♣ Ručník, kapesníky
♣ Pyžamo
♣ Plavky, osušku na ležení u bazénu
♣ Pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucí
♣ Kšiltovku nebo plátěný klobouk
♣ Oblečení do pohody i nepohody vhodné do přírody, na koně dlouhé kalhoty
♣ Obuv – pevné tenisky, sandály, boty do potoka (neklouzavé), přezůvky do budovy
♣ Baťůžek na výlety, alespoň 0,5 l láhev na pití
♣ Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky, sešit (blok)
♣ Baterku + náhradní baterie
♣ Kapesní zavírací nůž – dle uvážení rodičů
♣ Čarodějnický oblek – dle možností – tmavý plášť přes ramena, příp. klobouk
♣ Osobní léky v uzavíratelné krabičce označené jménem

Za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, mobily, walkmany, rádia, fotoaparáty provozovatel tábora
nezodpovídá. Doporučená výše kapesného 150 - 200,- Kč.

V táboře budou děti rozděleny do čtyř smíšených oddílů, tak aby síly do her a soutěží byly vyrovnané.

Pokud je ve Vašich možnostech přispět dětem cenami do soutěží (drobné hračky, cukrovinky, bižuterie
apod.), předejte je prosím vedoucímu u odjezdu. Předem Vám velmi děkujeme.

Přejeme Vašim dětem příjemně strávený pobyt na táboře a těšíme se!

Ivana Mariánková
předsedkyně OS EICO


