Tábor 2019
"Detektivové"
Vážení rodiče,
ve dnech 6. 7. - 20. 7. 2019 se bude na louce u Rosovic konat tradiční letní tulácký tábor.
Místo našeho čtrnáctidenního pobytu je asi pět kilometrů od Dobříše. V blízkosti jsou dva rybníky
(Vacovský a Sychrovský), kam se za příznivých podmínek budeme chodit koupat. Spí se po
dvojicích ve stanech s dřevěnou podsadou. Stravování je zajištěno min. 5x denně, buď přímo v
táboře nebo v terénu na výletě. Po celý den je zajištěn pitný režim. Cena tábora je 2700,- (placení
probíhá hotově při odjezdu).
Sejdeme se všichni společně v sobotu ráno v 9:00 u klubovny, vyřešíme všechny náležitosti
(přihláška, bezinfekčnost, potvrzení od doktora atd.) a vydáme se každý po vlastní ose na
louku do Rosovic. Vyložíme dětem věci z aut a pustíme se do stavby. Pomoc rodičů vítána.
Při odjezdu je nutné odevzdat bezinfekčnost (ne starší jednoho dne) a nahlásit zdravotníkovi
aktuální zdravotní stav dítěte, předat léky, které užívá a informovat o trvalejších zdravotních
problémech (dieta apod.). Je nutné, aby přihláška obsahovala potvrzení od lékaře, že je dítě schopné
absolvovat letní stanový tábor. Toto potvrzení lze případně odevzdat s bezinfekčností.
Na tábor posílejte dětem poštu, a to na adresu : Tábor Tuláci, Rosovice, 262 11.
Dále bude na táboře telefon. Současně ale upozorňujeme, že je na louce špatný signál. Číslo, na
které nám můžete volat je Dejvy:774 596 179, Eliška: 721 904 365.
Jelikož se spí ve stanech, musí mít děti jako zavazadlo dřevěnou bedýnku (nejlépe starý vojenský
kufr), rozměry 30x30x60. Buď si můžete takovou bedýnku vyrobit nebo se dá koupit ve vojenských
výprodejích (v Praze, Berouně). Dobrá zkušenost je též s místními truhlářstvími. S kufrem dítě jet
nemůže!
V neděli 14. července od 14 hodin proběhne tzv. Návštěvák. Jediný den, kdy mohou rodiče za dětmi
na tábor přijet, vyměnit špinavé prádlo a přivézt dobroty.
Na tábor se dostanete podle mapky, která je přiložena. Auta prosím nechávejte u vjezdu do lesa!
Tábor končí v sobotu 20. července. Jako každý rok je vítána pomoc rodičů. Tábor začínáme bourat
po 12:00. Závěrečné AHOJ si ale řekneme, až bude louka úplně čistá! Většinou to bývá někdy po
15:00 hodině.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás, prosím, kdykoli obraťte.

Dejvy a Eliška

Přihláška na tábor Tuláci 2019
Jméno a příjmení : __________________________________________________________
Bydliště: ___________________________________________________________________
Spojení na rodiče (telefon domů, do práce, mobil...)
Datum narození : ________________________
Alergie: ____________________________________________________________________
Jiné zdravotní problémy:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Rok posledního přeočkování tetanu: ________________________
Léky, které dítě užívá (i dávkování) :
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Plavec – neplavec (bližší informace) :
___________________________________________________________________________
Souhlasím s tím, že v případě onemocnění dítěte závažnější nemocí si dítě odvezu.
Souhlasím se zveřejňováním fotografií mého dítěte na stránkách www.tulaci.cz 1)
ANO

NE

Tímto přihlašuji své dítě na tulácký tábor, který se koná ve dnech 6. 7. – 20. 7. 2019
___________________
datum
Zde nalepte fotokopii obou stran kartičky pojišťovny !!!

1Souhlas se vztahuje na veškerou činnost oddílu Tuláci.

__________________________
podpis

Potvrzení od lékaře

Potvrzuji, že ................................................................................r.č. .........................................
je schopná/ý se zúčastnit v termínu 6.7. – 20. 7. 2019 dětského stanového tábora, který pořádá oddíl Tuláci Řevnice.
razítko : podpis:

Zde odstřihnout -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinfekčnost

(podepíší rodiče těsně před odjezdem)

Stvrzuji, že můj syn / dcera ............................................................... v posledních třech dnech neprodělal/a nebo
nepřišel/la do styku s infekční chorobou.

datum: ..................................... podpis: ...................................................

