SŮVÁCI z.s., Litoměřice, Mírové náměstí 15/7
Vážení rodiče, milí táborníci!
Vzhledem k tomu, že nás od tábora dělí již jen 5 týdnů, posíláme vám slíbené upřesňující informace.
Místo odjezdu i příjezdu táborníků je z Litoměřic. Odjezd účastníků je upřesněn v níže uvedené tabulce (příchod volte
cca o půl hodiny dříve)

Odjezd na tábor je v sobotu 20. 7. 2019, příjezd v pátek 2. 8. 2019 (z tábora se budeme vracet na
autobusové nádraží do Litoměřic okolo 15:30 hod. Pokud budete chtít vědět přesnější čas, můžete volat na kontaktní
telefon 724 155 384 v den odjezdu po 14:00 hod. Pro ty, kdo si budou vyzvedávat děti přímo v táboře, pak platí čas
vyzvednutí mezi 12:30 – 13:30 hod.
POZOR: judisté a spol. (tj. odjezdový autobus na tábor č. 1), budou mít příjezd do Ltm již okolo 12:00 hod.

Tabulka odjezdů
Město

Místo

Odjezd na tábor

Kontaktní osoba

Litoměřice

vlaková zastávka Litoměřice
město (před budovou ČD,
u autobusového nádraží)

20. 7. 2019,
14:30 hod.

Radek Löwy 724 155 384

Individuální
doprava

Přímo do tábora

20. 7. 2019,
do 16:00 h.

Radek Löwy 724 155 384

Nástupy v Litoměřicích – vedle budovy ČD je malé parkoviště. Zde můžete vyložit pouze zavazadla a spolujezdce a poté
auto zaparkujete třeba na parkovišti za autobusovým nádražím. Po příchodu do místa srazu se prosím nejdříve podívejte
na seznam dětí, který bude umístěn na velké tabulí s nápisem „ROZDĚLENÍ“. Zde najdete, ve které odjezdové skupině
(do oddílů budou děti rozdělovány až na táboře) je Vaše dítě umístěno. Poté se odeberete k vedoucímu, který bude
zřetelně označen číslem skupiny, do které Vaše dítě patří, a u kterého vyřídíte nástupní formality.
Ostatní individuální doprava na tábor (popř. i z tábora) je možná, ale prosíme, abyste nás o tom co nejdříve telefonicky
informovali (pokud jste to nenapsali již do přihlášky) abychom na Vás nečekali u autobusu. (příjezd do tábora cca 16 hod.)
Nebude-li se dítě moci zúčastnit tábora, žádáme o jeho pokud možno okamžité odhlášení (na tel. p. Löwyho – viz
výše), abychom mohli kontaktovat případné náhradníky.
K odjezdu přineste:
 vyplněné a podepsané potvrzení o bezinfekčnosti – s datem ke dni odjezdu (vzor v příloze)
 očkovací a zdravotní průkaz
 kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii
 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (vzor v příloze) vyplněný
lékařem. Zdravotní sportovní prohlídky popř. pravidelné lékařské prohlídky (v 7, 9, 11, 13 a 15 letech) neplatí
 Dítě musí mít povinné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním onemocněním, přenosné
dětské obrně, žloutence typu B, spalničkám, příušnicím, zarděnkám – což by měl lékař potvrdit v posudku o
zdravotní způsobilosti dítěte.
 regulač. popl. 90,- Kč v příp. využití lékařské pohotovosti (při nečerpání je vráceno)
PS: tyto doklady jsou nutné k nástupu dítěte na tábor – bez nich nemůže odjet!!!
Kde najdete rekreační středisko U jasanu?
Cca 60 km od Litoměřic v obci Chřibská, část Krásné Pole 22 (pro ty co používající GPS navigaci jsou souřadnice: Loc:
50.8521519N, 14.502634E). Tuto cestu využijte jen kvůli individuální dopravě na tábor a z tábora a pro jiné naléhavé
případy, nikoliv jako návod k návštěvám (návštěvy narušují naplánovaný program tábora, u mladších táborníků vzbuzují
lítost a nejsou žádoucí ani ze zdravotního hlediska). Proto své děti navštěvujte jen ve velmi naléhavých situacích.
V případě vážných rodinných důvodů se obracejte přímo na mobilní telefony hlavního vedoucího, zdravotníka či
příslušného oddílového vedoucího (bude uvedeno po rozdělení dětí na webových stránkách).
Adresa tábora zní:
407 44

JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte
RS U Jasanu – SŮVÁCI
Krásné Pole 22
Chřibská

Pokud máte možnost a rádi byste poskytli pro tábor nějaký sponzorský dar (drobné hračky, sportovní potřeby,
bloky, tužky, různé reklamní a propagační předměty …), prosím kontaktujte hlavního vedoucího tábora – Radka
Löwyho, nebo kohokoliv z ostatních vedoucích. Děkujeme.
V případě Vašeho zájmu na adrese: www.suvaci.cz naleznete informace o táboře i o létech minulých a mj. v menu na
konci i odkaz "Aktuální dění na táboře", kde můžete v průběhu tábora denně sledovat, co se zde ten který den dělo (či
přímo na FB: https://www.facebook.com/suvaci.litomerice/). Každý večer (noc), popř. ráno sem budeme vkládat fotografie
(pokud budeme mít int.signál) z uplynulého dne tak, abyste si je mohli hned druhý den prohlédnout.

Seznam věcí doporučených na tábor
-

8x tričko krátký rukáv
5x tričko s dlouhým rukávem
14x spodní prádlo
14x ponožky
2x pyžamo či tepláky na spaní
3x tepláky
2x tepláková souprava
1x šusťáková souprava
1x starší nepromokavá bunda
2x teplý svetr (mikina)
5x krátké kalhoty (sukně)
1x čepice s kšiltem nebo šátek na hlavu
1x sluneční brýle
2x obuv na sport a turistiku – jarmilky nestačí
1x letní obuv (pantofle, sandály)
1x obuv do vody (stačí staré děravé tenisky)
1x holínky (gumovky)
1x pláštěnka (nutná) – ne tenký igelit
1x plavky
1x osuška
2x ručník
1x toaletní papír
4x kapesník + 1x velké balení papírových

-

praktická cestovní obuv + oděv
prostředek proti hmyzu (OFF, Difusil)
mycí potřeby (mýdlo, hřeben, kartáček + pastu
na zuby, nádobka na vodu, žínka, šampon)
krém na opalování
látkový pytel na špinavé prádlo – NUTNÉ
nůžky, pastelky, tužku, propisku, gumu,
baterku a náhradní baterie
láhev na pití z PVC
menší batoh na výlety
dle možností hudební nástroj, hračku, knížku,
blok na kreslení, něco na sport či drobné hry
možno masku na karneval
tričko/ka – bílé a černé či tmavší barvy
(i starší) na batikování či savování
oblečení na etapovou hru – obrázky viz
www.suvaci.cz v sekci „Jak se obléci na EH).
Spacák příp. malý polštářek (platí pro
judisty a dále pro – holky nar. 2007 a starší,
kluky nar. 2008 a starší)
doporučené kapesné cca 200,- Kč (pro osobní
potřebu, lze uložit u oddílového vedoucího)

Dětem, kterým bývá v autobuse špatně, dejte před cestou kinedryl a do autobusu igelitový pytlík.
Před odjezdem zkontrolujte dětem hlavy (z důvodu možného výskytu vší) a popř. udělejte potřebné zásahy.
Na cestu přibalte pití a malou svačinku (tábor začínáme večeří).
Pokud nějaké věci nemáte, nahraďte je věcmi podobnými. Všechny věci řádně označte a jejich seznam připevněte na
víko kufru. Zavazadlo označte jménem dítěte (především u menších dětí).
Pokud jde o oblečení, raději přibalte na tábor více kusů pro různé druhy počasí, zvláště pro případ deště a
chladnějšího počasí. Táborová činnost se provádí většinou ve volné přírodě - doporučujeme proto, abyste dětem
dali opotřebované oblečení, jinak stačí 1x vycházkové oblečení na cestu a výlety.
Nakonec bychom rádi zdůraznili, že tábor není módní přehlídka ani veletrh elektrotechniky. Proto prosím s sebou nevozte
drahé oblečení či parfémy (v lese vám stejně k ničemu nebudou), neberte si zbytečně mnoho peněz a nechte doma
všechny zlaté řetízky, drahé hodinky, tablety či dotykové mobilní telefony! Ke ztrátám těchto předmětů dochází naprosto
pravidelně a táboroví pracovníci nejsou vyšetřovatelé. Až se budete při příjezdu z tábora rozčilovat nad ztrátou či zničením
věcí, můžeme vám jen připomenout tyto řádky.
Potvrzení o bezinfekčnosti, ostatní doklady, léky, finance
Přiložené potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte, prosím, až těsně před odjezdem, tj. k datu odjezdu, a odevzdejte kontaktní
osobě u autobusu. Kontaktní osobě odevzdáte eventuelně také ZPRÁVU PRO ZDRAVOTNICE (vzor je v příloze) a také
jmenovkou označené léky, které dítě užívá (s popisem dávkování). I v případě, že si starší táborníci berou léky sami, je
potřeba na to upozornit.
U malých dětí můžete přiložit i napsané pohledy, abyste nemuseli platit poštovné.
Všechny doklady, léky, pohledy, popř. i finance, které dítěti dáváte, budou uloženy do obálky nadepsané jménem dítěte
a po příjezdu do tábora předány zdravotníkovi (finance a pohledy oddílovému vedoucímu). Na obálku budou
zaznamenány i další informace, které při nástupu sdělíte (různá omezení, výše finančního obnosu aj.). Při odjezdu domů
bude obálka s doklady, léky atd. uložena dítěti do zavazadla.
Ostatní
Jako každým rokem máte možnost koupit svým dětem památku na tábor v podobě DVD s fotografiemi a DVD s filmovým
záznamem. Každá objednávka musí však být kryta platbou předem v hotovosti. Při objednávce se prosím rozhodněte, zda
si přejete DVD zaslat poštou nebo si je vyzvednete od 20. 10. 2019 na kontaktních místech (p. Rusová – Praha, p.
Vojířová – Lovosice, Úřad práce, p. Mildová – Informační centrum Litoměřice, p. Kosová – Teplice, či na potáborovém
srazu). Cena: 2x DVD (1xfoto + 1xfilm) = 100 Kč popř. + poštovné 40 Kč. Objednávku a finance předejte kontaktní osobě
u nástupu, ta zařídí vše potřebné.
Pokud budete mít dotazy ohledně přihlášek, táborového programu, místa tábora či dalších organizačních záležitostí,
můžete kontaktovat: ing. Radka Löwyho na tel.: 724 155 384, e-mail: suvaci.ltm@gmail.com. Sem se můžete obracet v
případě jakýchkoli nejasností, dotazů, připomínek apod.
Ohledně plateb, faktur, storen, smluv o daru a potvrzení (smlouvy a potvrzení budou na konci tábora vloženy do
dokladů dětí) pište nebo volejte: Mgr. Martina Ratajová, tel.: 603 214 967, e-mail: platbysuvaci@seznam.cz).

