DOPORUČENÁ, POVINNÁ A NEPOVINNÁ
VÝBAVA DĚTÍ NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
DOKUMENTY
POVINNÁ VÝBAVA
• kopie průkazu zdravotního pojištění (kartička pojištěnce – kopie!)
• čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte (viz formulář)
• rouška, lahvička s dezinfekcí

NEPOVINNÁ VÝBAVA
• kopie zdravotního stavu při závažných alergiích
• kopie zdravotního stavu při závažných nemocech
• kopie předpisu podávání léků či upravené stravy

Pozn.: v případě, že dítě (určeno pouze pro děti zařazené v červené skupině, tj. 11-15 let) bude přicházet či odcházet samotné, budeme
požadovat písemné svolení podepsané jedním či oběma rodiči, spolu s uvedením orientačního času příchodu a odchodu

OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
POVINNÁ VÝBAVA
• menší batoh na výlety, větší taška s vybavením na týden
• pohodlná vnitřní obuv, přezůvky (bílá podrážka)
• pohodlná (sportovní) venkovní obuv
• pohodlné sportovní oblečení (kalhoty, šortky, mikina)
• náhradní oblečení, náhradní obuv
• čepice, kšiltovka, pokrývka hlavy!
• rozlišovací táborové triko
• plavky, ručník, osuška (návštěvy koupaliště)
• finanční hotovost 100-150 Kč na výlety
• předepsané léky a pomůcky, pláštěnka, láhev na pití!
• opalovací krém, krém po opalování (dle počasí)
• 4 ks jízdenek MHD/týden nebo kartu na veřejnou dopravu

NEPOVINNÁ VÝBAVA
• vlhčené ubrousky, dětské kapesníčky
• sluneční brýle, deštník, holínky
• nafukovací kruh, rukávky, potápěčské brýle, šnorchl
• finanční hotovost 30-50 Kč na nákup zmrzliny, apod.

Pozn.: výše vypsané oblečení a vybavení lze zanechat v místě konání tábora po celou dobu pobytu dítěte na příměstském táboře, preferujeme
a doporučujeme čitelně a viditelně označit oblečení a vybavení jménem a příjmením dítěte (požadováno hlavně u žluté a fialové skupiny, tj.
děti ve věku 3-6 let), doporučujeme rodičům nedávat svým dětem nejlepší či nejkvalitnější oblečení a vybavení a to z důvodu častých
sportovních a volnočasových aktivit, při kterých může hrozit riziko poškození, znečištění či ztráty. Jízdenky MHD anebo karta na veřejnou
dopravu je požadováno pouze u dětí starších 5 let. V případě, že dítě starší 5 let nebude mít s sebou na výlet jízdenku či kartu na MHD, bude
účtována rodičům v odpoledních hodinách při vyzvednutí dítěte příslušná částka dle aktuálního tarifu MHD. V případě dopravy dětí vlakem,
anebo meziměstskou autobusovou linkou je taktéž účtována poměrná/dílčí částka, která není specifikovaná.

NEVYŽÁDANÉ VYBAVENÍ

• elektronické zařízení (mobilní telefon, tablet, multifunkční zařízení, fotoaparát, notebook a další)
• módní doplňky (řetízky, náušnice, náramky, prsteny a další)
• finanční hotovost vyšší než 200 Kč

OSTATNÍ NEPOVINNÉ VYBAVENÍ
Dle konkrétních tematických týdnů si mohou děti přinést své kostýmy, masky, hračky, vybavení, apod. (vše samozřejmě dle
možností, doporučujeme čitelně označit jménem a příjmením dítěte), dále si děti mohou vzít vlastní tenisové rakety,
pingpongové pálky či florbalové hokejky (vše až na ústní dohodě, vždy při komunikaci s vedoucím tábora a až dle pokynů).
Informace rodiče získají vždy dostatečně v předstihu a doplňující vybavení není povinností.
Pozn.: veškerou výbavu si děti mohou zanechat přímo v místě konání příměstského tábora během celého pobytu, doporučujeme viditelně
označit jménem a příjmením dítěte.

DOBROVOLNÁ PODPORA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

Každoročně sháníme velké množství libovolného výtvarného, sportovního či zájmového vybavení pro děti (knoflíky, látky, nitě,
provázky, korálky, papíry, barevné papíry, čtvrtky, tužky, propisovací tužky, fixy, pastelky, voskové, vodové a temperové barvy,
ruličky od toaletních papírů, kartonové krabice, drobné plyšové a ostatní hračky, karty, pexeso, puzzle, zábavné, deskové a
vzdělávací hry, mini-autíčka, dětské časopisy a knihy, balóny, míče, nafukovací balónky, tašky, diplomy, klíčenky, odznaky,
reflexní prvky a vesty…), které koncem každého týdne rozdáváme dětem do dárkových balíčků či vkládáme do hledaného
pokladu. V případě jakékoliv možnosti navázání spolupráce vám předem srdečně děkujeme!

SPONZORING, SPONZORSKÉ DARY A PARTNERSTVÍ
Ani v této sezoně se neobejdeme bez sponzorů a partnerů. Samozřejmě doufáme, že ti stávající nám zachovají svou přízeň i
nadále, avšak pro naplnění rozpočtu přeci jen budeme potřebovat ještě nějakou (a to ne jednu) korunu navíc.

V případě
zájmu podporovat naši organizace a tento náš projekt, nás prosím neváhejte kontaktovat na info@detisportu.cz.

