Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
– pracoviště DDM, kontakt 482 312 270/602 540 489, H. Lusková 723 918 578
Informace pro rodiče - INDIÁNSKÝ TÁBOR BÍLÝ POTOK 14. – 20. 7. 2018

Cena: 2.790,- Kč / uhradit do konce května 2018 ve školní družině DDM u paní Luskové.
Přihlášky odevzdat do 20. 4. 2018 ve školní družině DDM u paní Luskové.
Sraz v sobotu 14. 7. 2018 v 10:00 ve školní družině DDM.
Návrat v pátek 20. 7. 2018 autobusem do DDM mezi 15:30 – 16:00.
Adresa: rekreační areál Krakonoš, Bílý Potok pod Smrkem 150, 463 62
Ubytování: 4 - lůžkové chatičky
Další prostory: jídelna, umývárna, WC, sprchy, klubovna, hřiště, ohniště
Strava: 6x denně
Program: táborové hry, výlety, táboráky, koupání, výtvarné dílny, pletení z pedigu, dekorování triček,
malování keramiky, výroba Indiánských náramků, čelenek, Indiánská olympiáda
Vybavení: hygienické potřeby, spodní prádlo na každý den, 2x ručník, 5x tričko KR, 2x tričko DR, pyžamo,
kraťasy, 2x tepláky, teplý svetr – mikinu, ponožky, bundu, sandále nebo pantofle, sportovní prošlápnutou
obuv, holinky, pláštěnku, plavky, malý batůžek, lahvičku z PVC, pokrývku hlavy proti slunci, opalovací krém,
sluneční brýle, repelent
Nutné s sebou mít bílé bavlněné tričko (volnější) bez potisku na rozstřihání a ozdobení indiánskými
motivy.
Prosíme, aby všechno oblečení bylo označeno jmenovkou (hlavně 1. třída)
Vezměte s sebou: baterku nebo čelovku, oblíbenou hračku, pastelky – fixy (zbytky ze školy), hudbu na CD,
karimatku a spacák nejsou podmínkou, ale doporučujeme.
Kapesné dle vlastního uvážení – doporučujeme 100,- Kč.
Co raději nechat doma?
Nedoporučujeme brát si na tábor mobilní telefony, elektroniku a jiné cennosti. Za ztracené nebo
poškozené přístroje a věci, které nebudou v úschově, nemůžeme ručit.
O zdraví a pohodu účastníků se bude starat kvalifikovaný zdravotník.
Každý účastník musí v den odjezdu odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny, léky s popisem dávkování a
potvrzení od rodičů, že dítě nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním bezinfekčnost.
Rodiče prosíme, pokud mají možnost a zájem věnovat na tento tábor drobné ceny, odměny či jiný
sponzorský příspěvek, tak předem děkujeme.
Za realizační tým Hana Lusková a Michaela Vilimovská

