OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Sídliště Vyšný 48, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV
e-mail: ceskykrumlov@cervenykriz.eu
Tel: 739 661 561

Letní pobytový tábor 2020
určeno pro děti od 6 do 16 let

od 23. 8. – do 31. 8. 2020

Místo konání: Letní dětský tábor Olšina, Květušín
Cena: 4.200,-Kč, č. účtu: 115-8360140257/0100, variabilní symbol: číselné datum narození dítěte.
Čas: příjezd: neděle 23. 8. 2020 16:00 – 18:00; odjezd: pondělí 31. 8. 2020 14:00 – 15:00
Vážení rodiče, milé děti,

v letošním roce se náš letní tábor opět uskuteční na okraji vojenského prostoru Boletice. Oproti
loňskému roku bude tábor o den delší, tedy devítidenní. Ubytování je zajištěno v chatkách, k
dispozici máme též společenskou místnost, jídelnu a sociální zařízení včetně sprch. Co se týká
programu, můžete se těšit na nejrůznější škálu aktivit, během kterých využijete svou zdatnost,
dovednosti a týmového ducha.
Strava: od nedělní večeře do pondělního oběda (včetně)
Registrace je dostupná na adrese https://tabor.cckck.cz/. Její uzavření proběhne 30.4.2020
ve 23:59. Vybraným účastníkům budou 1.5. 2020 na email zaslány přihlášky a další
materiály včetně data, do kterého je potřeba uhradit účastnický poplatek.
Podepsané přihlášky zašlete na email kristyna.jakesova@cckck.cz nebo v tištěné formě na
adresu Oblastního spolku ČČK uvedeného v hlavičce této pozvánky.
Co s sebou : komplet vlastní lůžkoviny (polštář, deka, prostěradlo, povlečení) nebo spacák, kartičku
zdravotní pojišťovny, prohlášení zákonných zástupců dítěte (ne starší 24 hod před akcí – tiskopis bude
zaslán 1.5.2020), posudek ošetřujícího lékaře (tiskopis bude zaslán 1.5.2020), teplé oblečení, přezůvky,
plavky, baterku, šátek, hygienické potřeby, kapesníčky, ručník, blok na psaní, propisku, pastelky,
tenisky, malý batůžek, plastovou láhev na pití, pláštěnku, potřebné léky, které v den nástupu převezme
zdravotník. Doporučené kapesné do 200,-Kč.
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