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Vodácký tábor - Čepice u Rabí - PSČ 342 01 p.Sušice
tel: 315 693 165, mobil: 603 541 632, mail: info@rssever.cz
Provozovatel: Ing. arch. Dana Matoušková

Pokyny pro rodiče :
Vyplnění a odeslání formulářů :
K administrativnímu zajištění tábora je třeba předat provozovateli tyto dokumenty:
1. Smlouva o poskytnutí letního dětského tábora Ve smlouvě zkontrolujte, zda jsou v odstavci 1. a 2. uvedeny všechny údaje správně, příp. je doplňte
(zejména PSČ a telefon). V odstavci 3. označte způsob úhrady, který jste zvolili.
Smlouvu podepište a pošlete do 14 dnů od data vystavení mailem nebo poštou
(na adresu: D.Matoušková, R.S.Sever 073, 277 35 Mšeno u Mělníka)
2 . Přihláška dítěte s pořadovým číslem
Vyplněnou zašlete spolu se smlouvou.
V oddílu "Sdělení rodičů" uvítáme, když připojíte poznámku o povahových vlastnostech dítěte usnadníte tím orientaci vedoucího oddílu. Pokud jede na tábor s kamarády nebo sourozenci, se kterými
chce být v oddíle, uveďte sem jejich jména.
Na www.rssever.cz/ke-stazeni si stáhněte další potřebné dokumenty. Na vyžádání vám je pošleme
mailem nebo poštou.
3. Smluvní podmínky - jsou přílohou smlouvy
4. Osvědčení o zdravotní způsobilosti - kopii odevzdejte při nástupu na tábor, nevrací se
Můžete použít i vlastní formulář vystavený pro jinou akci. Nesmí být starší 24 měsíců.
5. Prohlášení o bezinfekčnosti - odevzdejte při nástupu na tábor.
Doplňte pořadové číslo přihlášky, požadované údaje, datum = den nástupu na tábor a podpis
6. Karta zdravotní pojišťovny - kopie - odevzdejte při nástupu na tábor
7. Pokyny pro rodiče - slouží pro vaši informaci

Nástup na tábor :
VLASTNÍ DOPRAVA:
Dítě dopravte do tábora v den nástupu do 15. hod. Dítě bude připraveno k odjezdu po 10. hod.
V případě, že Vám uvedené časy nevyhovují, sdělte nám, kdy máme s příjezdem dítěte počítat.
Popis cesty k tábořišti: GPS: 49°16´1.11¨N, 13°36´2.31¨E
Ze silnice, vedoucí z Rabí do Sušice odbočíte po cca 2 km doleva k obci Čepice. Hned po vjezdu do
vesnice odbočíte opět vlevo na místní komunikaci vedoucí k tábořišti Sboru dobrovolných hasičů. Náš
tábor je v přední části tábořiště.
AUTOBUS :
Trasa autobusu bude stanovena podle přihlášených dětí.
Nástupní místa: Praha - individuální dohoda - autobusové nádraží Na Knížecí
Lovosice - parkoviště u Lidlu ( ul. Tovární )
Ústí n.L. - parkoviště u Makra za benzínovou pumpou
Teplice - parkoviště v Alejní ulici (pod stadionem) proti Gymnáziu (Čs. dobrovolců)
Žatec - parkoviště u Kauflandu ( Kadaňská ulice 3034 ) - v rohu parkoviště u Kadaňské
ulice, na konci nejvzdálenějším od vchodu
Čas odjezdu vám oznámíme před zahájením tábora. Podmínkou pro zastávku v uvedeném místě jsou
minimálně 3 děti. Pokud bude dětí méně, může být místo zrušeno. V tom případě vám nabídneme
náhradní místo nástupu.
Pokud se dělá Vašemu dítěti v autobuse nevolno, podejte mu před odjezdem vhodný lék nebo ho vybavte
speciálními žvýkačkami proti nevolnosti.
Při nástupu odevzdejte dokumentaci podle bodu 4,5,6 z předchozího odstavce.

Informace o průběhu tábora:
Jak se vaše dítě má, můžete sledovat také na www.facebook.com/Tabor.Cepice , kam dáváme průběžně
fotky z táborového života.
Informace o vašem dítěti vám také podáme na tel: 603 541 632 - p. Matoušek, hlavní vedoucí tábora
Adresa na tábor: Vodácký tábor, Čepice u Rabí, 342 01 p. Sušice

Seznam doporučeného vybavení
- spací pytel, souprava na spaní, teplé ponožky na spaní
- 3-dílný ešus, příbor, hrnek na pití, láhev na pití, utěrka
- zavazadlo (doporučujeme kufr) označené jmenovkou a adresou dítěte, malý batůžek na výlety
- dostatek triček s krátkým i dlouhým rukávem, kraťasy, spodní prádlo, ponožky, teplé ponožky,
- tepláky, mikiny nebo svetr, dlouhé kalhoty, větrovka,
- pláštěnka
- obuv - na sport, na výlety, sandály, boty do vody (např. croksy, plátěnky)
- plavky, opalovací krém, sluneční brýle, kšiltovka nebo klobouk proti slunci !!!
- hygienické potřeby, jelení lůj, repelent, kolíčky na prádlo
- kapesníky, ručníky, osuška, pytel na špinavé prádlo
- baterka, náhradní baterie a žárovky
- blok, psací potřeby, nůžky, knížka, menší hra nebo plyšák
Dětem nedávejte věci drahé nebo památečné ( prstýnky, řetízky, elektronika a p.), drahé nebo nové
oblečení, kazící se potraviny (salám, řízky apod.) a neúměrné množství cukrovinek, příliš vysoké
kapesné.
Pokud dítě používá dioptrické brýle na dálku, dejte mu sebou náhradní. (hrozí možnost utopení brýlí).
Mobily, které si děti berou sebou, jsou určené pouze pro komunikaci s rodiči. Vzhledem k limitům
stanového tábora počítejte s omezenou možností dobíjení.

