Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek IČO 70825645
č. tel. 417 837 205, e-mail: ddmosek@volny.cz
V

Oseku, dne 9. května 2019

Pokyny pro účastníky zálesáckého tábora
Místo:
Termín:
Hlavní vedoucí:
Zdravotník:

Nezabudice, Křivoklátsko
14. 7. 2019 – 27. 7. 2019
Bc. Jan Hrabáč,
tel. č. 607 219 613
Lenka Říhová,
tel. č. 733 126 152

Odjezd je v neděli 14. 7. 2019 v 9.00 hod. autobusem od DDM (Dolnonádražní 269, Osek).
Dostavte se nejpozději v 8.30 hod. k DDM. Na cestu dětem přibalte svačinu a dostatek
tekutin. V táboře na všechny bude čekat oběd. Příjezd je v sobotu 27. 7. 2019 v 12.00 hod.
opět k DDM v Oseku.
Osobní věci dětí se povezou autobusem společně s nimi. Letos tedy nic nenoste dopředu do
DDM. Ideálně sbalte do většího, ale ploššího zavazadla, které půjde zmáčknout pod lůžko.
Různé sportovní tašky, které jdou zmáčknout, jsou na toto ideální.
Cena poukazu zahrnuje dopravu, stravu 5x denně, pitný režim, pojištění (úrazové),
materiál, ceny a odměny, pedagogický a zdravotnický doprovod.
Seznam základních nezbytných věcí
karimatka
spací pytel (noci mohou být velice
chladné)
deka (např. larisa)
2x ručník (osuška)
toaletní papír
hygienické potřeby (mýdlo, šampon,
kartáček na zuby, žínka, zubní pasta atd.)
repelent
2x papírové kapesníčky
krém na opalování (vyšší faktor)
kruh, rukávky (pouze pro neplavce)
2x zdroj světla a dostatek náhradních baterií
(ruční baterka, čelová svítilna)
ešus, příbor, hrníček
batoh na dvoudenní výlet (aby se do/na něj
vešel spacák, karimatka, ešus, ručník,
plavky, náhradní věci na převlečení)
batoh na menší výlety (na svačinu, ručník,
pití a pláštěnku)

pokrývka hlavy
pláštěnka (případně !nepromokavá! bunda
s kapucí)
plavky
sportovní obuv
nepromokavá obuv (gumáky, kanady apod.)
pevná obuv – pro pohyb v terénu
obuv pro pohyb v táboře (sandály, kroksy
apod.)
2x šortky
2x tepláky/kalhoty
4x tričko s krátkým rukávem
mikina (svetr)
15x pár ponožek
15x spodní prádlo
1x pyžamo (věci na spaní)
lahev na pití (označená či podepsaná)
hadrový pytel na špinavé prádlo
a dále dle uvážení a předpovědi počasí

Doporučujeme kapesné ve výši do 400 Kč. V okolí je pouze jedna restaurace a žádný krámek.

U autobusu v den odjezdu odevzdáte zdravotnici (L. Říhová) vyplněnou a odevzdanou
bezinfekčnost (s datem odjezdu), očkovací průkaz dítěte, kartičku pojištěnce a posudek o
zdravotní způsobilosti od lékaře. Do očkovacího průkazu vložte 100 Kč (čerpání na
případný poplatek lékařské pohotovosti). Nevyčerpanou částku vrátíme v den návratu dětí
z tábora.
Pokud Vaše dítě užívá pravidelně léky, žádáme Vás o jejich odevzdání s přesným
návodem užívání při odjezdu. Dětem přibalte kapky na kašel a rýmu, paralen, septolete,
příp. kinedryl a vše podepsané přibalte k předání před odjezdem. Při návratu z pobytu
nevyčerpané léky vrátíme. Další případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 607 219 613 (J.
Hrabáč), přímo v DDM nebo na kontaktech v těchto propozicích.
Upozornění: Neručíme za cenné věci (šperky, tablety apod.), které nepatří do základního
vybavení na tábor. Zvažte, zda jsou tyto předměty nutné a zda je chcete vystavovat riziku ztráty
či znehodnocení (ve stanu bývá zvýšená vlhkost). Tábořiště se nachází v údolí mezi kopci a je
zde signál pouze slabý či žádný. Připomínáme zákaz mobilních telefonů na všech
pobytových akcích! V případě jakýchkoliv potíží se s vámi spojí vedoucí tábora. Pokud budete
chtít dítěti telefonovat, spojíme Vás s ním v době poledního klidu od 13.00 hod. do 14.00 hod..
Děkujeme za pochopení.
Přesné umístění tábora: GPS 50°00'36.9"N 13°48'40.1"E

Adresa pro zasílání pošty:
DDM Osek – tábořiště Záře
V potocích – Nezabudice
270 23 Křivoklát

Těšíme se na Vás 

Bc. Jan Hrabáč, vedoucí tábora

