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ORGANIZAČNÉ POKYNY

Letný tábor Drienica – Lysá 26. 7. – 1. 8. 2015

Odchod: Nedeľa, 26. 7. 2015 o 9:00 hod. 
Miesto: parkovisko Jumbo centrum, Košice
Registrácia účastníkov tábora: od 8:30 do 9:00 hod.

Príchod: Sobota, 1. 8. 2015, 14:30 – 15:00 hod.
Miesto: parkovisko Jumbo centrum, Košice

Nezabudnite zabaliť : 
 Spodné prádlo, ponožky, pyžamo, uterák, tričká, krátke nohavice, tepláková (džogingová)

súprava,  mikina,  pršiplášť,  klobúk/šiltovka,  pevná  obuv,  sandále,  plavky.  Menším  deťom
prosíme označiť oblečenie značkou/iniciálami.

 Toaletné potreby – zubná kefka a pasta, mydlo, opaľovací krém, repelent. Prosíme ostrihať
nechty pred odchodom.

 Lieky – pokiaľ dieťa užíva pravidelne lieky, prosíme pribaliť označené menom aj s rozpisom
užívania.  Lieky  musia  byť  odovzdané  zdravotníkovi  rodičom.  V prípade,  že  dieťa  užíva
antibiotiká, nemôže nastúpiť do tábora.

 Na výlety prosíme pribaliť ruksak a     plastovú fľašu (0,5 l  )   na nápoj, reflexnú vestu. 
 Vreckové  –  počas  pobytu  majú  deti  zabezpečenú  stravu  5x  denne  aj  pitný  režim,

doporučená výška vreckového cca 10 €.  Pre deti,  ktoré nevedia disponovať  s peniazmi,
odporúčame vložiť ich do obálky, označiť menom a odovzdať vedúcemu.

 Prosíme pribaliť kópiu zdravotného preukazu, ktorý bude odovzdaný vedúcemu pri nástupe
spolu s vyjadrením detského lekára a     vyhlásením rodiča.

Nakoľko nedokážeme zabezpečiť úschovu cenných predmetov, je na zvážení  rodičov, či deťom
dajú do tábora cennosti  (fotoaparát,  šperky,  PSP,  hudobný  prehrávač, mobilný telefón, hodinky
a iné.). Mobily  deťom  neodporúčame  dávať.  V prípade  nevyhnutnosti  môžu  deti  kontaktovať
rodičov prostredníctvom mobilu vedúceho tábora.

Taktiež žiadame rodičov, aby nenavštevovali svoje deti počas pobytu. Mohlo by to narušiť program,
prípadne by to mohlo zle vplývať na ostatné deti.

Pre  deti  v tábore  je  zabezpečený  pestrý  program  (kreatívne  činnosti  v tvorivých  dielňach,
vychádzky, diskusné a športové krúžky a „semináre“ na rôzne témy, táborák, disco, športové hry a
olympiáda,  rýchly  mediálny  tréning  a rôzne  ďalšie  aktivity  a  súťaže) v spolupráci  s animátormi
a skúsenými vedúcimi.

Kontaktné osoby:
 
Ing. Jana Končeková – Nadácia KOSIT (organizátor a garant tábora)
t. č.: 0917 566 837 | e-mail: office  @nadaciakosit.org

Mgr. Silvia Karolyiová – hlavná vedúca tábora (spoluorganizátor EDUCTRA, o.z.)
t. č.: 0905 380 053 | e-mail: info@eductra.sk
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