
Sraz a návrat:

ZŠ Sulice: sraz v sobotu 30. 7. ve 13 h, předpokládaný návrat v sobotu 13.8. ve 13 h.

ZŠ Jeremenkova: sraz v sobotu 30. 7.  ve 14 h, předpokládaný návrat v sobotu 13.8. ve 12 h.

V místě srazu budeme vybírat od rodičů:

● Bezinfekčnost (možnost vyplnit i na srazu).

● Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

● Kartičku pojišťovny (stačí kopie).

● V případě, že budou specifikovány požadavky v souvislosti s onemocněním COVID 19, budeme Vás

informovat.

Doporučujeme:

● Po zkušenostech s klíšt ̌aty a jiným hmyzem z pr ̌edchozích let doporučujeme podávat už

týden před odjezdem dítěti vitamín B (napr ̌. B-komplex Repelent) a přibalit tabletky sebou i

na tábor. Na místě bude mít podávání na starosti zdravotník.

● Vhodný batoh – i letos nás pravděpodobně čeká „pořádný puťák“ s přespáním. Není

myslitelné nosit spacáky, karimatky a jiné potřebné věci v ruce, igelitkách, či jiných, např.

sportovních taškách.

● Kapesné do 300,- Kč.

Co s sebou nebrat:

● Nedávejte, prosím, dětem s sebou větší množství sladkostí a pamlsků. Táborníci budou mít

pestrý jídelníček a nebude jim nic chybět. Větší množství sladkostí nemáme ani možnost

uskladnit.

● Nedoporučujeme dávat dětem cennosti a mobilní telefony, za cenné věci nepřebíráme

odpovědnost. Dvoutýdenní elektronický detox navíc prospívá úplně všem.

Posílání dopisů:

Poštu budeme vyzvedávat, prosím, vyplňujte adresu v tomto formátu:

Tábořiště Sochor, jméno dítěte, pošta Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň



Vybavení dětí na tábor:
Upravte si dle vlastních potr ̌eb a možností, TUČNÝM PÍSMEM JSOU VĚCI POVINNÉ.

NA KOSTÝM:

● Kalhoty/tepláky neutrální barvy např. béžová, hnědá, černá - se širokými nohavicemi,
ideálně zúžené do gumičky/šňůrky u kotníků. Šířkou vyhovují i tepláky se sníženým sedem.

● Tričko s krátkým rukávem/bez rukávů, BEZ POTISKU, libovolná barva (vyhněte se jen
křiklavým, neonovým barvám)

NA DVOUTÝDENNÍ TÁBOŘENÍ:

● Spacák + karimatka

● Větší svačina (večeře bude později)

● Plášte ̌nka

● Šátek (na hry, může se zničit)

● Baterka (vc ̌etne ̌ náhradních baterií)

● Ute ̌rka, škrabka, hrnek/plecháček na pití v tábořišti, lahev na pití na výlety

● EŠUS (příp. i kemp. talíř) s pr ̌íborem (ideálně podepsané) – doporuc ̌ujeme použít lak na
nehty, dá se s ním psát a vydrží. Po tábor ̌e je možné odstranit podpis odlakovac ̌em.

● Proste ̌radlo na matraci

● Pevné boty (do lesa, na puťák)

● C ̌epice nebo klobouk

● Šitíc ̌ko (na kostým)

● Plavky, osuška, ručník

● pro neplavce kruh, rukávky atd. – prosím, sde ̌lte nám na srazu, že je díte ̌ používá.

● Krém na opalování, repelent, slunec ̌ní brýle

● Ponožky a spodní prádlo 14x

● Pytel na špinavé prádlo

● Tepláky 3-4x

● Džíny či pláťáky

● Krat ̌asy 3-4x

● Tric ̌ko 7-14x

● Mikina 2-3x

● Holiny

● Sandály

● Svetr

● Psací potřeby



● Zavírací nůž

● Hygienické potr ̌eby


