INFORMAČNÍ LIST, Hájenka 2018
Pořadatel:

Spolek MaLeTa, Hrad 397, 768 11 Chropyně, zastoupený Jiřím Tisoněm
Tel.: 608 256 875, e-mail: ji.ti@seznam.cz, www.tabormaleta.cz, IČO: 226 774 11

Adresa tábora:

rekreační středisko Hájenka, Pohořelice 115, 763 61 Napajedla; tel.: 608 256 875

Termín:

29. 7. – 11. 8. 2018

Odjezd a příjezd:

Odjezd na tábor z Kroměříže (autobusové nádraží) neděle 29. 7. 2018 v 10:30,

vedoucí turnusu: Jiří Tisoň

z Otrokovic (vlakové nádraží) asi 10:50.
Odjezd z tábora sobota 11. 8. 2018 11:00, příjezd do Otrokovic 11:15, Kroměříž asi
11:40 (nevíme přesně).
Vlastní doprava tak, aby rodiče opustili tábor nejpozději v 10:30
Při platbě převodem na účet: Číslo účtu:

Platby:

2001092380

kód banky:

2010

Po dohodě lze doplatit i hotově při příjezdu na tábor.
Variabilní symbol:

18 + rok + měsíc + den

narození účastníka (dvoumístný rok, měsíc i den)

Informace o registraci přihlášek a zaplacení naleznete na www.tabormaleta.cz/pages/platby.html (ze
stránek: www.tabormaleta.cz – platby)
!!! Nutné vybavení !!!


Prostěradlo (na postel 200 x 90 cm) – NUTNÉ PRO VŠECHNY



Spacák a polštářek, nebo povlečená přikrývka a polštářek

Vybavení:


Obuv:

pevnou, sportovní, nazouváky, gumové holínky!



Oděv:

sportovní oblečení, oblečení do přírody, oblečení na spaní, spodní prádlo, svetr, bunda, trika, pláštěnka,

plavky, pokrývku hlavy, ponožky.


Hygienické potřeby: ručníky, mýdlo, šampon na vlasy, zubní kartáček a pastu, hřebínek, krém proti slunci, repelent
proti hmyzu.



Ostatní: zavírací nožík, baterku s náhradními bateriemi (nedoporučujeme diodové), drobné hry, psací potřeby,
trochu pastelek, obálky, malý baťůžek a láhev na vodu do baťůžku, případně i deku a plyšáka, kapesné, popřípadě
sluneční brýle, karimatku (pokud má dítě karimatku, je to souhlas rodičů se spaním pod širákem v případě
příznivého počasí).



Speciální vybavení: -



Zakázané vybavení: táborový řád, odstavec d5) – www.tabormaleta.cz táborový řád

Vše nejlépe sbalit do kufru (vejde se pod postel) nebo větší tašky. Pro přepravu nepoužívejte igelitové tašky, trhají se. Je
dobré a to i větším vlepit seznam věcí.

Při odjezdu na tábor je nutné odevzdat vyplněný a podepsaný:


LIST ÚČASTNÍKA



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE



KARTIČKU POJIŠTĚNCE (kopie)

Ostatní:

- přihláška nabývá platnosti po zaplacení zálohy (1300,- Kč) nebo její celé částky
- případný doplatek zálohy musí být zaplacen do začátku tábora

