Milí rodiče a zájemci o náš letní tábor,
Děkujeme vám za váš zájem o křesťanský letní tábor. Jsme parta, která se už zná, proto není
třeba příliš představovat, co bude náplní našeho letního setkání. Určitě nebude chybět
duchovní program formou zamyšlení, biblické práce, modlitby, tance… ale i program sportovní
či na odreagování. Máme připravené některé hry a soutěže, takže zde určitě nuda nebude.
Důležité informace pro všechny:
 Místo konání: fara ve Slivici u Milína.
 Tábor se koná od neděle 1. července, začínáme program v 16 hodin. Do té doby je třeba
se na místo dopravit. Případní opozdilci budou zapojeni také…
 Z Brna se dá dojet s přestupem vlakem v 10.40, pak se přestupuje v Praze a Berouně,
příjezd 15.58, do Milína pro vás dojedeme. Telefon: 731 621 269.
 Na spaní jsou na faře k dispozici matrace v dostatečném množství. Nemusíte si tedy
brát karimatky, ale spací pytle ano.
 Účastnický příspěvek je 1000 Kč na celý pobyt, popřípadě individuální dohoda. Víte, že
nikdy nechceme, aby se peníze staly překážkou vaší účasti na táboře. Takže se nebojte…
 Tábor končí v sobotu po obědě. Do Brna se dá dojet vlakem z Milína 14.26, v Brně je
pak v 19.14. Jeden přestup v Praze.

Doporučený seznam věcí:
Sportovní oblečení na chladnější i teplé počasí v přiměřeném množství
Oblečení na mši svatou
Pokrývka hlavy
Pláštěnka
Dostatečný počet spodního prádla a ponožek
Pohodlné boty (sportovní, na celodenní výlet, letní sandály apod.)
Batůžek na výlet
Spacák
Hygienické potřeby
Ručník
Psací potřeby
Na spaní – dle zvážení – něco do spacáku. Spí se v nevytápěných prostorách
Kapesníky
Opalovací krém
Plavky
Svítilnu s náhradními bateriemi (prosím, nezapomeňte!)
Jiné potřebné věci dle uvážení
Průkaz zdravotní pojišťovny
Pravidelně užívané léky
Prohlášení o bezinfekčnosti (přiloženo v tomto dokumentu)
•
nanejvýš 1 den staré
•
vyplnit těsně před odjezdem na tábor!!!
•
dospělí účastníci tábora vyplní prohlášení po příjezdu
•
prohlášení přikládám k mailu

Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ……………………………………………….......
narozenému …………………………………… bytem ……………….……...........................
změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a ošetřující
lékař ani okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v
posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se Letního křesťanského tábora ve Slivici v termínu 1.–7. července
2012
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V ………………………… dne ………………………
………………………………………
podpis zákonných zástupců dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor

