Tábor Manětín 2022
PROSÍME ČTĚTĚ DŮKLADNĚ CELOU DVOJSTRÁNKU – DŮLEŽITÉ!!!
Co budeme vyžadovat na účastnících tábora za POTVRZENÍ:
Podle vyjádření kanceláře hlavní hygieničky budou letošní podmínky pro organizování táborů
bez „covidových“ omezení – příprava i průběh se bude řídit dle platné legislativy. Jinými slovy:
platí pravidla z doby před covidovou pandemií. Pokud by se něco změnilo, budeme všechny
informovat!
PŘÍJEZD NA TÁBOR:
-

-

OPĚT SE NEBUDE ORGANIZOVAT HROMADNÁ DOPRAVA AUTOBUSEM Z
HOLÝŠOVA. Všechny účastníky musí přivézt na tábor rodiče nebo jiná zodpovědná
osoba.
Příjezd je stanoven na neděli 14. 8. 2022 mezi 10:00 a 11:30.
Opět na začátku tábora proběhne u všech účastníků vstupní lékařská prohlídka (měření
teploty, zběžná vizuální kontrola).
Apelujeme na rodiče, aby na tábor nepřiváželi děti, které mají zvýšenou teplotu či
respirační onemocnění.
Prosíme rodiče, aby svému dítěti pečlivě prohlédli vlasy, abychom neměli na táboře
hned problém s přítomností vší či hnid.

ODJEZD Z TÁBORA:
-

Závěrečné vyhodnocení se opět bude konat za účasti rodičů od 18:00 hodin.
Odjezd je stanoven na čtvrtek 25. 8. 2022 mezi 18:30 a 20:00, případně si můžete děti
vyzvednout v pátek 26. 8. mezi 9:00 a 11:00.
Datum, kdy si účastníka tábora vyzvednete, nám prosím sdělte při příjezdu na tábor.

Osvědčilo se nám, že na táboře nikdo neměl své jídlo a pití (sladkosti či jiné dobroty, které
mají děti standardně v krabičkách nebo několik balíků minerálek). U kuchyně byl mnohem
větší pořádek a ten je v těchto prostorách opravdu důležitý. Věříme, že bude možné v rámci
návštěvy sprch v Manětíně zakoupit dobroty. Přesto stejně jako poslední dva roky chystáme
pojízdnou táborovou prodejnu. Doporučujeme dětem navýšit kapesné ☺ Neposílejte prosím
dětem ani balíky s jídlem. Dopisy či pohlednice jsou samozřejmě vítané ☺
Adresa tábora: Letní dětský tábor Holýšov v Klenotech, 331 62 Manětín
(Na dopisy nezapomeňte uvádět jméno dítěte)
Děkujeme moc za Vaši spolupráci. Věříme, že vše hravě zvládneme a jako každý rok si tábor
parádně užijeme ☺
Hlavní vedoucí:
Martin Pytlík – ŘEPA - tel. 702 213 681
Zástupce hlavního vedoucího:
Jan Laksar – SAXÍK – tel. 775 961 341
Hospodář tábora:
Alena Burianová – BURÁK - tel. 603 783 250
Zdravotnice: Miroslava Polanská – MIRKA, Olga Reiserová – OLÍ, Hana Žáčková – BÍĎA

