POKYNY NA LETNÝ TÁBOR –13. 08. do 19. 08. 2017 PODSKALIE
(Stretnutie rodičov dňa 23.7.2017)
Milí rodičia, ďakujeme za vašu prejavenú dôveru a prihlásenie vášho dieťaťa letného tábora
Organizované OZ CIN a farnosťou Červeník.
Do tábora pôjdeme autobusom. Odchod autobusu je v nedeľu 13.8.2017 o 15:00 hod!!!
Autobus bude pristavený na zástavke pred základnou školou. Príďte o 30 min skôr o 14:30 k autobusu.
Dieťa si berie so sebou príručnú batožinu aj veľkú batožinu (kufor), ktorú dáme do batožinového priestoru v
autobuse.
Po príchode prosíme rodičov aby sa zahlásili Terezke Sobotovej - že už je prítomný,
a treba odovzdať:
 informácie o zdravotnom stave dieťaťa
 prípadne ak vaše dieťa užíva nejaké lieky
 kópiu preukazu poistenca
Príchod do Podskalia je predpokladaný o 17:30-18:00 hod.
Odchod z Podskalia je v sobotu 19.8.2017 o 12:00 hod – príchod do Červeníka je 13:30-14:00.
PROGRAM:
- celodenný výlet do Rajeckej lesnej a Čičmian
- rôzne aktivity v areáli zariadenia športové, vedomostné, náučné, rôzne súťaže, hry..
- návšteva EKO farmy s možnosťou jazdenia na koníkoch a veľa ďalších aktivít
STRAVA:
Deťom bude poskytnutá strava 6x za deň: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera. Keďže sa
budeme nachádzať mimo dediny rôzne nákupy v obchode nebude možný, iba v prípade núdze (animátor
autom). Preto peniaze podľa uváženia, ale myslite na to, že menej býva niekedy viac ...
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
Počas nášho tábora bude prítomná zdravotná sestra, ktorá bude mať na starosti okrem zdravia vašich detí aj
boj proti kliešťom - pravidelná aplikácia repelentom, odstraňovanie v prípade vzniku. Prosíme rodičov nemusíte deťom baliť repelenty, budú k dispozícii zdravotnou sestrou.
ČO SI NEZABUDNITE PRIBALIŤ:
vlastnú fľašu na vodu – najlepšie podpísanú
Pokrývka na hlavu – celodenný pobyt na slnku
Plavky – v zariadení sa nachádza menší bazén
Vhodnú obuv na športové aktivity
KONTAKTY:
Prosíme rodičov aby rešpektovali tradičnú táborovú ,,demobilizáciu“.
V prípade kontaktu s dieťatom je možné volať od 13:00 do 14:00, ale upozorňujeme že na mieste je veľmi
slabá intezita signálu /skoro žiadna/ iba na určitých miestach.
Vo výnimočných prípadoch môžete kontaktovať:
Martin Vavro 0904 788 710
Matúš Ješko 0918 044 944
Terezka Sobotová 0918 946 400
......Už čoskoro.... Tešíme sa na čas strávený s Vašimi deťmi ...
Animátori letného tábora Podskalie 2017

