Ahoj děcka, ahoj rodičové.
Tábor máme na za pár dní, a proto Vám posílám několik posledních informací.
Sraz k odjezdu, vlastně k odchodu, je v neděli 2. 8. 2020 ve 14:00 před základní školou
v Heřmanově Městci.
Při odjezdu odevzdáte našemu Lapi-duchovi Kačce:
−
−
−
−
−
−

platnou zdravotní způsobilost dítěte (formulář ke stažení)
potvrzení o bezinfekčnosti (s datem potvrzení 1. nebo 2. srpna 2020)
kartičku zdravotní pojišťovny nebo kopii
zmocnění a určení osoby (formulář ke stažení)
poučení o bezpečnosti (formulář ke stažení)
léky, které užíváte s rozpisem dávkování

Prosím o důkladnou kontrolu vlásků na hlavách Vašich ratolestí, s důrazem na výskyt malinkatých,
primitivních, vícenohých, velice obtěžujících a k drbání nutících zvířátek. Pokud je najdete, prosím
o jejich odstranění ještě před nástupem na tábor.
V případě jejich zjištění po začátku tábora Vás vyzveme k odvozu dítěte a provedení domácí
desinsekce.
Veškerou batožinu dětem na tábor odvezeme, takže při odjezdu jim stačí malý batůžek s pitím, nějaká
sušenka nebo malá sváča, aby cestou neumřeli hlady. Na hlavu určitě kšiltovku, klobouk nebo něco
obdobného, aby je sluníčko nepřipálilo. Pokud bude počasí nevlídné, tak pláštěnku. Pokud by pršelo
více, tak nám děti pomůžete odvést nedaleko tábořiště, kde si je budete i po skončení tábora
vyzvedávat. Jde o cestu mezi Kostelcem u Heřmanova Městce a Vyžicemi viz mapka.
Dětičky Vám navrátíme v neděli 9. 8. 2020 mezi 11:00 a 11:30. Předání bude probíhat opět u silnice
vedle lesa. Pokud bychom nebyli na kraji lesa, popojeďte prosím o cca 200 m dále podél lesa
k odbočce k rybníku Martin. Prosím o dochvilnost, protože od 12:00 předáváme tábor dalšímu běhu,
a i my se potřebujeme „vyskladnit“.
Sušenek a sladkostí dětem dejte přiměřeně, jídla bude jako každý rok opravdu dost.
Abyste ušetřili za poštu, můžete dopisy či pohledy vhazovat bez známky do schránky na dveřích
klubovny Junáků, kde si je denně vyzvedáváme. Dětem dejte k dopisům i poštovní známky nebo
penízky na ně.
Adresa pro zasílání pošty:
Letní dětský tábor T.K. STARÝ PUŠKY
klubovna Skautů
náměstí Míru 586
538 03 Heřmanův Městec
Mobily, tablety či jiná elektronika na tábor nepatří a neručíme za ztrátu či poškození. Na táboře máme
velice slabý signál na mobil, tak nám nevolejte s dotazy: „jak se tomu našemu dítěti daří, nestýská se
mu,…“. Pokud nebudeme volat my, tak je určitě vše v pořádku. Návštěvy na táboře ZAKAZUJEME
vzhledem k dodržování COVID opatření. Těch pár dní to bez Vás vydrží, i když si myslíte, že ne.

Spojení na mě v době tábora 722 112 158 (číslo je aktivní pouze ve dnech tábora 2.- 9. 8.2020)
Nezlobte se, když Vám nebudeme volat zpět, protože se celý den věnujeme Vašim dětem
Za tým STARÝCH PUŠEK

Martin Chytil – hlavní vedoucí

