POKYNY „ SKATE KEMP VRBNO POD PRADĚDEM 2021“
Termín: 1. 7. – 4. 7. 2021

Místo: Skatepark Vrbno pod Pradědem
Ubytování: Autokemping "DOLINA", Ludvíkov 112, Vrbno pod Pradědem 793 26
Odjezd: ve čtvrtek 1.7. 2021 v 9:00 z parkoviště u skateparku/letního kina v Orlové
Sraz dětí mezi 8:30 – 8:45 hod
Rodiče odevzdají při odjezdu dítěte:
▪ Potvrzení o bezinfekčnosti (uveďte všechny skutečnosti, o kterých bychom, vedoucí a zdravotník měli
vědět, ne vše doktor napíše do lékařské zprávy !!!)
▪ Léky, které dítě musí užívat stabilně s návodem na užívání
▪ Průkazka ZP
PŘÍJEZD: neděle 4. 7. 2021 parkoviště u skateparku/letního kina v Orlové v 18:30 hod (pokud bude cesta
průjezdná bez problémů)
Rodiče nebo rodinní příslušníci jsou povinni vyzvednout si dítě mladší 15ti let při příjezdu osobně!!!
VYBAVENÍ DÍTĚTE:
• Skateboard
• vhodné oblečení na ježdění – kalhoty min. 2ks, tričko min. 3ks, mikina min. 2ks, oblečení na večer u ohně,
teplá bunda
• boty – 2páry – skate a civilní
• kraťasy, dostatek ponožek
• pláštěnka do deště nebo nepromokavá bunda s kapucí
• dostatečnou zásobu spodního prádla
• plavky, čepici proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém, repelent proti hmyzu
• batůžek na výlety, plastovou láhev na pití
• ručníky, kapesníky, hygienické potřeby, igelitové sáčky na špinavé prádlo
• dopisní papír, obálky, známky na dopisy
• psací potřeby, karty, stolní hry
• kapesné v rozumné míře – obědy, večeře si budeme kupovat na místě v bistru/restauracích, donáška jídla
• respirátory v dostatečné míře
Vše zabalit do jednoho cestovního zavazadla, kterou je účastník schopen přemístit z autobusu do tábora.
Nedávejte dětem žádné zbytečnosti (zlaté náušnice, prstýnky, řetízky. Při hrách dochází často ke ztrátám a
také se děti mohou nechtěně poranit.
Ztrátu výše uvedených věcí nebudeme řešit a neneseme za ně odpovědnost!!!
Pište dětem, budou velmi rády. Věřte, že např. pohled přinese více radosti než volání několikrát denně.
Zaměření tábora je sportovní
Doplňující informace rád zodpovím emailem / telefonem.
KONTAKT: Jiří Kamýček – mobil 734 416 387, e-mail: kamyk@seznam.cz

