ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ

Informace o letním táboře - Orlovice 2019
Vážení rodiče, rádi bychom Vám touto cestou poskytli důležité
informace o letním táboře, na který jste přihlásili své dítě. Letos opět
vyrážíme na táborovou základnu Orlovice, jež je v majetku Keramiky Horní
Bříza a.s.
Termín: 13.7.2019 – 27.7.2019
Odjezd: sobota 13.7. 2019 v 9 00 hod. od budovy
Městského úřadu v Meziboří (sraz v 8 45 )
Návrat: sobota 27.7. 2019 mezi 1330 – 1400 hod. k MÚ Meziboří.
Tábor Orlovice leží uprostřed lesů v krásném prostředí podhůří Šumavy
mezi městy Nýrsko a Kdyně u obce Chodská Lhota. V areálu se nachází čtyřlůžkové chatky,
fotbalové a volejbalové hřiště, pingpongové stoly, velký bazén a zděná budova s jídelnou, kuchyní,
pokoji, marodkou, sociálním zařízením, koupelnou a klubovnou.
Během tábora pracují děti v oddílech, kde si hrají, soutěží, poznávají nové kamarády a učí se
tábornickým dovednostem. Jsou vedeny k samostatnosti a pozitivnímu společenskému jednání. Při
nepříznivém počasí máme připraveny náhradní programy. Pro účastníky tábora je připravena
celotáborová hra VESMÍRNÁ ODYSSEA 2019

Každý z nás se alespoň jedenkrát v životě zahleděl na noční oblohu, aby pozoroval
hvězdné nebe a přitom si pomyslel, jaké by to bylo cestovat hvězdným prostorem
k jiným hvězdám a na cizí planety. Právě letos mají vaši malí astronauti
neuvěřitelné štěstí, neboť právě oni se s naší vesmírnou expedicí vypraví do
hlubokého vesmíru, aby objevovali nové světy a našli DNA galaktického
vševěda. Během cestování zažijeme mnoho dobrodružství (výcvikový program
astronautů, cestu červí dírou, havárii vesmírné lodi, ztroskotání na cizí planetě i
setkání s inteligentními mimozemšťany a mnoho dalšího).
Z domova si připravte kostým, který bude inspirován životem ve vesmíru.
( kostým astronauta včetně výbavy či různé druhy mimozemšťanů a mimozemských technologii apod.)

Jídlo se podává pětkrát denně. Pití je k dispozici celý den. Na táboře
s námi bude zdravotník. Jemu v případě potřeby připravte balíček s léky
popsaný jménem a přesným uvedením užívání.
Galaktická adresa: LDT ORLOVICE, pošta Pocinovice, 345 06
Planeta Země (Gaia), Galaxie Mléčná dráha

Upozornění !.

doručuje zásilky

Návštěvy rodičů v táboře pouze v nejnutnějších případech !!!
doručuje :
Průkaz pojištěnce, zdravotní a očkovací průkaz, posudek dětského lékaře o zdravotní
způsobilosti a bezinfekčnost odevzdejte při odjezdu vedoucímu tábora Mgr. Janu Peškovi.

Do 7.6. 2019 prosím uhraďte doplatek 3400 Kč za letní tábor
(více o platbě na www.zsmezibori.com – v akcích školy)

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ DO TÁBORA Orlovice 2019
Oblečení:
 Starší teplá bunda (večer k ohni)
 Svetr (mikiny)
 Trička
 Tepláková souprava
 Kalhoty
 Punčocháče (pro mladší)
 Ponožky
 Teplé ponožky
 Spodní prádlo + tílka
 Oblečení na spaní
 Tenisky
 Sandále nebo pantofle
 Pevná obuv
 Plavky
 Šátek
 Čepice proti slunci

 Pláštěnka - nutná
 Gumovky - nutné
 KOSTÝM
Hygienické potřeby:
 Hřeben, zubní pasta, kartáček na zuby, mýdlo, 2x ručník, osuška 1x, opalovací krém, 2x
toaletní papír, kapesníky, repelent proti komárům a klíšťatům, sluneční brýle, papírové
kapesníky, jelení lůj, šampón, hygienické potřeby pro dívky.
Stravování:
 Láhev na pití, sušenky, sladkosti….
Ostatní:
 průkaz pojištěnce (kopie),
 zdravotní a očkovací průkaz dítěte,
 posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti (kopie),
 prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost),
 léky (alergici),
 Psací potřeby, pastelky, dopisní papíry (obálky),
 korespondenční lístky, blok, knížka, stolní hry (karty),
 spacák (spaní pod širákem), baterka,
 doporučené kapesné: max. – 300,-Kč (peněženka),
 plavecký kruh, rukávky – pro neplavce,
 batůžek na výlety.
KLENOTY A CENNÉ VĚCI (šperky, přehrávače, vysoké částky aj.) NEDOPORUČUJEME!
Nedoporučujeme mobilní telefony (především u dětí 1. stupně). Předejdete u dětí zbytečnému
stýskání, ušetříte nervy sobě i vedoucím na táboře. Informace o dětech Vám rádi poskytneme
v průběhu tábora denně od 7.00 do 22.00 na tel. čísle 737 930 953.
V rámci poukazu je pojištěna odpovědnost dítěte za způsobené škody.
Úrazové pojištění není zahrnuto v ceně.
Další informace Vám rádi poskytneme
na tel. čísle: 737 930 953 od 8.00 do 14.00.

