Přihláška na letní tábor
Božanov 2021








Pořadatel: Bude veget, z.s., Markovická 651, Hradec Králové, 500 03 ve spolupráci se
Základní školou V. Kl. Klicpery, V. K. Klicpery 561, Nový Bydžov, 504 01
Tábor se koná od soboty 31.července 2021 do pátku 13. srpna 2021
Místo konání: 50.5175664N, 16.3319339E
Adresa tábora pro korespondenci: Pod Korunou 149, tábor Božanov, jméno dítětě,
Božanov 549 74
Cena poukazu: 5 200 Kč
Doprava: vlastní

Na tento letní tábor přihlašuji:
jméno

dceru / syna

příjmení

bydliště - Ulice

RČ
č.p.

obec

Matka - jméno přijmení

zaměstnavatel - název (ev. OSVČ - obor)

Otec - jméno

věk

psč
mobil

mail

sídlo firmy

přijmení

zaměstnavatel - název (ev. OSVČ - obor)

datum narození

povolání

mobil
sídlo firmy

Náš táborník by byl rád v chatce:
vždy hledáme k dítěti vhodného kamaráda přibližného věku.

mail
povolání
Pokud není s nikým domluven,

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete na adresu: Martina Poláková, Markovická 651,
500 03 Hradec Králové, nebo oskenovanou s podpisy na mail: bude.veget@seznam.cz.
Platbu zašlete nejpozději do konce května 2020 na účet č. 2101766813/2010 Do variabilního
čísla uveďte RČ dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem našich vedoucích a v rámci zachování vyvážených pocitů
vašich dětí dodržujte, prosím, následující pravidla, která se nám stále více osvědčují:
1. Veškerou komunikaci s dítětem řešíme oboustranným písemným stykem. (Pokud je potřeba,
voláme rodičům sami). Dejte dítěti možnost zvyknout si v klidu na chod tábora :-). Největší radost
má, když si jde pro dopis nebo pohled před ostatními. Proto PIŠTE! Používání mobilů a tabletů je
zakázáno. Neneseme za ně žádnou zodpovědnost.
2. Do balíčku můžete na tábor dětem zaslat zapomenuté věci doma, chybějící prádlo či věci na volný
čas. V táboře je vždy dostatek jídla vč. ovoce, zeleniny a sladkostí. Máme rádi stravování dětí pod
odbornou kontrolou zdravotníků a kuchařů. Zaslané potraviny, sladkosti či nápoje se děti na konci
povezou domů.
3. Především menším dětem, které jedou poprvé, chviličku trvá, než si zvyknou. První dny se jim tedy
více věnujeme a někdy i maličko utěšujeme. Vše s pomocí ostatních zvládnou. A aby veškerá tato
snaha nebyla zbytečná, návštěvy rodičů v táboře nejsou dovoleny.
4. Poslední týden před táborem - každý den -kontrolujte dětem vlasy. Po příjezdu na tábor vlasy ještě
zkontroluje zdravotnice. Pokud bude nález vší pozitivní, dítě nepřevezmeme. V takovém případě ve
vaší domácí péči aplikujte minimálně 3x určené přípravky a dítě přivezte zpět večer v pondělí 2.
8.2021. Opět projde kontrolou zdravotnice. Prevence je tedy na místě.
5. Letošním tématem tábora je PÁN PRSTENŮ. Doporučujeme děti vybavit tematickým kostýmem.
Není potřeba je draze kupovat. Vyrobte si je sami ;) Nemusí být dokonalé, ale bez nich se dítě necítí
mezi ostatními příliš dobře a je mu to líto.
6. Pokud má dítě alergii na některé potraviny (např. lepek), vybavte je vhodnými náhražkami s sebou.
Přílohy k jídlům vyřešíme, sladkosti a pečivo, bohužel nikoli. Prosím, pochopte, že v takovém
množství lidí nejde vyhovět nestandardním stravovacím návykům.
7. Co se týče návštěvy koupališť, cca 300 metrů od tábora je rybník v Božanově a cca 2km je krásné
veliké přírodní koupaliště Zalew Radkowski v Radkowě, což podle značného výskytu dvojitého w
znamená, že koupaliště se nachází v Polsku. Proto, prosím, dětem zajistěte občanský průkaz (už není
nutné čekat do 15 let), nebo cestovní pas. Děti bez těchto dokumentů nebudou na koupací výlety do
Radkowa brány.
8. Jelikož do přípravy tábora investujeme prostředky již před táborem, pokud by byl náš letní tábor
v Božanově zrušen z důvodu vyšší moci, vracíme účastnický poplatek za dítě se storno poplatkem
1.000 Kč.
Vaším podpisem souhlasíte s podmínkami pobytu, se zpracováním osobních údajů a se
zveřejňováním videí a
fotografií spojených s chodem tábora.

podpis matky
(či zákonného zástupce)

podpis otce
(či zákonného zástupce)

Seznam věcí:
Spaní
teplý spacák
polštářek
karimatka (bivak)
staré natah. prostěradlo
deka

Stravování
ešus - každou část označte
nerozbitný hrnek, kde nepálí ucho
lžíce (lépe 2), ev. příbor
škrabka na brambory - povinná
útěrka, cykloláhev ev. PET láhev

Hygiena
kartáček, pasta, hřeben

Volný čas
kostým na Pána prstenů
šátek (na hry), švihadlo (povinně, ideálně
provázkové bez rukojeti

mýdlo, šampon
prášek na praní, kolíčky, šňůra
gumičky, čelenky (dívky a kdo
nosí)
2x toalet. Papír
vlhčené ubrousky
2 ručníky (1x k vodě - ležení)
kapesníčky, zrcátko, repelent
kapsář do stanu, 2x ramínko
Celodenní výlety
batoh na záda s funkčními zipy
či jiným zapínáním a širokými
popruhy, kam se vejde:
1,5 l láhev + svačina
ochranný krém, slun. brýle
kšiltovka/klobouček
plavky, ručník, náhr. oblečení
osobní věci
Vše doporučujeme podepsat nebo
značit značkou, kterou si dítě
pamatuje.

plátěný pytlík na zatažení (stačí 20x30 cm)
hudební nástroj, hry, karty
sport. náčiní (pálka na pinec apod.)
dopisní papír + známky, pohledy
pastelky, 2 propisky, nůžky, blok, pravítko
baterka a náhradní baterie
kapesné, i polské zloté
Oblečení
kalhotky/trenky nejlépe 14x
ponožky nejlépe 14 párů
plavky (klidně dvoje)
trička 8-14x (krátký a dlouhý rukáv, tílka)
mikina 3-5x
dlouhé kalhoty 5x (tepláky, legíny)
nepromokavá bunda
kraťasy (ev. sukně) 3-5x
podprsenky (dívky)
pláštěnka + holiny
pyžamo (ev. triko) + tepláky
sandále, žabky/pantofle (lépe s páskem kolem
nohy)
pevné boty 2-3x (botasky, tenisky)!!!

