
SEZNAM VĚCÍ   na   LETNÍ   TÁBOR    NETOPÝR 
POKYNY   K   ODJEZDU                                             1. 8. - 13. 8. 2021

 holínky či nepromokavé boty – důležité a  pláštěnka či nepromokavá bunda - důležité
 dostatečné množství triček s krátkým rukávem, trička s dlouhým rukávem
 krátké kalhoty,   teplákové soupravy, tepláky/legíny v dostatečném množství
 věci na spaní (spíše teplejší pyžamo, či tepláky na spaní)
 teplá mikina
 ponožky na každý den (není možnost přeprání), teplé ponožky na spaní
 pokrývka hlavy (nejlépe kšiltovka či šátek)
 pevná obuv na turistiku, sportovní zavazovací obuv, lehká obuv – sandále
 plavky, potřeby na opalování (krém, podepsaný mazací repelent proti hmyzu, sluneční brýle)
 spodní prádlo (pro děvčata kalhotky na každý den)
 hygienické potřeby: min. 2x ručník, kartáček, pasta, žínka, mýdlo, papírové kapesníky
 2x rouška/respirátor – v případě návštěvy zdravot.zařízení
 batoh na výlet, láhev na pití, baterka
 spací pytel (za příznivého počasí plánujeme přespání venku)
 kapesné, dále je nutno počítat s Kč 100,-  na jednotný dětský táborový doplněk  (objednáváme hromadně)
 Bílé tričko na táborovou hru
 průkaz pojištěnce, očkovací průkaz, potvrzení lékaře, bezinfekčnost: odevzdává se u autobusu před odjezdem
 velký pytel či tašku na špinavé prádlo a špinavé boty 

U malých dětí DOPORUČUJEME  VEŠKERE  VĚCI PODEPSAT +  SEZNAM VĚCÍ na KUFRU

Upozornění pro rodiče (rozdíl mezi bezinfekčností a potvrzením od lékaře): 
Potvrzení od lékaře: vydává ošetřující lékař dítěte, že je dítě způsobilé zúčastnit se zotavovací akce, potvrzení

může být starší než 1den a  je doporučeno jej zaktualizovat v rámci epidemiologické situace tak, aby bylo
vydáno nejpozději v roce 2020; vrací se spolu s dokumentací dítěte.

V případě ztráty či poškození cenností /mobil, notebook, atd./ vedoucí LT nenesou žádnou odpovědnost. 

MANIPULAČNÍ  POPLATKY-ZDRAVOTNICTVÍ: v případě, že Vaše dítě bude ošetřeno ve
zdravotnickém zařízení, uhradíme za něj pohotovostní popl., tuto částku mu odečteme z kapesného oproti

dokladu nebo vyžádáme u rodičů u busu při příjezdu z tábora (oznámíme předem telefonicky).
Návštěvy na LT jsou dle nařízení vlády aktuálně      ZAKÁZANY.

Informace o odjezdu/příjezdu a kontakty:

Odjezd do LT je v neděli 1. srpna 2021 ve 14,30. Sraz účastníků je ve 14,00 hodin  na 
parkovišti u TESCA  Děčín V, Ústecká ul. Připravte si, prosím, podepsanou Bezinfekčnost, 
Potvrzení od lékaře, průkaz pojištěnce (stačí kopie), zdravotní/očkovací průkaz a popř. 
podepsané léky na krabičce, které dítě užívá. Toto vše v JEDNOM  OBALU se jménem dítěte !       

Před nástupem do busu (nebo do tábora) bude dětem změřena teplota a požadován aktuální
negativní test na Covid 19 (typ testu bude upraven dle aktuálního nařízení vlády na naše webu)

Příjezd je v pátek 13. srpna 2021 v 11,00h na parkoviště u TESCA Děčín V, Ústecká ul. 
Individuální odjezdy dítěte přímo z tábora nahlaste písemně (emailem či SMS)       do 12. 8. 2021 do 16 hodin.

Adresa LT: Telefonní spojení: 777 552 876
Jméno, příjmení dítěte (doporučujeme pouze v nutných případech)
RS  NETOPÝR – Harry Potter                      denní info o dění v táboře na: www.rsnetopyr.cz 
Jiřetín pod Jedlovou 320             a facebook: LtNetopyrOsCentrumRoku
407 56      Jiřetín pod Jedlovou                                               
e-mail: centrum.roku@volny.cz (nezapomeňte do PŘEDMĚTU uvést jméno dítěte!!)  

                                              
(pokud nebudou žádné technické problémy, Vaše e-maily předáváme dětem každý den, nezasíláme však 

e-maily od dětí z LT na Vaše adresy).
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