POKYNY
PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA v RS BABOČKA CHŘIBSKÁ
konaného od 25.7. do 3.8.2021
Adresa tábora : RS Babočka
tábor Lounsko (důležité pro orientaci v třídění pošty)
Krásné Pole 29
407 44 Chřibská
Tel.číslo na vedoucího tábora - 733680442
UPOZORNĚNÍ : Na cestu dejte dítěti pití do batůžku a igelit. sáček
Stravování v táboře bude zahájeno obědem
Dětem, které trpí nevolností při jízdě, podejte 1/2 h. před odjezdem vhodný lék
Doporučujeme rodičům na dobu konání tábora dítě připojistit.
Při nástupu do autobusu odevzdat:
Potvrzení o negativním PCR testu né starší 7 dní.
V případě testování antigenním testem (ne starší 3 dnů) 1x antigenní test sebou
Prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 1 dne – je přiloženo), očkovací průkaz, zdravotní
kartičku pojišťovny a léky, které dítě potřebuje s pokyny k jejich užívání (nadepsat jménem)
SEZNAM VĚCÍ :
1 x jednorázovou roušku, ---- 1 x respirátor FFP – 2, ---- malou desinfekci
2 láhve na pití (podepsané)
hygienické potřeby – mýdlo, pastu a kartáček na zuby, hřeben, ručníky,
krém na opalování, přípravek proti klíšťatům, pokrývku hlavy proti úpalu, baterku
batůžek, neplavci – kruh, vestu nebo rukávky
knihu, pastelky, propisovací tužku, (společenskou hru, hudební nástroj)
dostatek vhodného oblečení – zejména sport. oděv a obuv, plavky
obuv na přezutí do chatky a jídelny, pláštěnku, gumáky, teplé oblečení na večer,
pyžamo, malým dětem označit věci, jednoduchou masku na pohádkové motivy
Nedoporučujeme dávat dětem na tábor cenné věci: šperky, mobilní telefony
Za jejich ztrátu nezodpovídáme!!!
Bližší informace na adrese: Alena Mádlová - 725 646 043
OV KSČM, Jeronýmova 742, 440 01 Louny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odjezdy autobusů na tábor
Příjezd autobusů z tábora
neděle 25. 7. 2021
úterý 3.8. 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8,00 - Žatec – z ul. Vrchlického od
12,00 - Louny – MHD Komenského nám.
hl. vchodu do letního kina
12,15 - Postoloprty – Měst. Úřad
8,20 - Postoloprty - Měst. úřad
12,40 - Žatec – z ul. Vrchlického od
8,35 - Louny – MHD Komenského nám.
hl. vchodu do letního kina

