Pokyny pro účastníky
Korfbalové kempu 12.8. – 18. 8. 2018
Vážení rodiče, milí účastníci tábora!
Níže vám zasíláme podrobnější informace o Korfbalovém kempu. Nejen odjezd a příjezd, potřebné vybavení,
ale i dokumenty, bez kterých není účast možná.
Místo konání: Letní tábor Pod Templštýnem, Biskoupky 53, Biskoupky
Odjezd:

neděle 12.8.2018 ve 14,00 hod. sraz na parkovišti pod nákupním centrem Akát (Brno Bystrc) (odjezd 14,30 hod.)
nebo kolem 16,00 hod. přímo v areálu Letního tábora Pod Teplštýnem
Protože není možný příjezd autobusu až k areálu, tak bude u autobusu přistaveno auto
k naložení věcí. Po vystoupení bude následovat asi 3 km přesun do tábora. Doporučujeme si
vzít nahoru do autobusu batůžek s pláštěnkou (pro případ špatného počasí při přesunu),
pevnou obuv, láhev s pitím…

Příjezd:

sobota 18.8. 2018 v 11,30 hod. opět na parkoviště pod nákupním centrem Akát
nebo kolem 9,00 hod. přímo v areálu Letního tábora Pod Teplštýnem

Co s sebou na Korfbalový kemp?
Nezapomeňte si sportovní oblečení v dostatečném množství – spodní prádlo + ponožky, trička s krátkým i
dlouhým rukávem, kraťasy, tepláky, mikinu, šusťákovou soupravu, plavky, sportovní obuv (tráva, hřiště,
výběhy,..), sandále, holínky, pantofle do sprchy, baterku/čelovku, sluneční brýle a pokrývku hlavy, krém
s ochranným faktorem, sprej proti hmyzu, hygienické potřeby (mýdlo, šampon,..), ručník a osušku k vodě,
šátek na krk, psací potřeby, pláštěnku, pytel/tašku na špinavé prádlo, hudební nástroj, je možné si vzít svou
pálku na stolní tenis nebo raketu na badminton, popř. malé (stolní) společenské hry,... spacák, polštářek.
Na příjezd/odjezd a výlety malý batůžek, láhev na pití.
Nedávejte dětem zbytečně drahé věci. Mobilní telefony a další technika (MP3, foťáky) na vlastní
odpovědnost. V místě je velmi špatný signál mobilních telefonů, tak i případná komunikace bude omezena.
Navíc chatky nejsou vybaveny zásuvkou, tak i tam bude určité omezení v jejich používání.
Kapesné dle uvážení. V místě je pouze menší bufet. Další platby/vstupné vybírat nikde nebudeme.

Důležité: při odjezdu odevzdat v podepsané obálce s kontakty na rodiče
- doplatek 1200 Kč
- podepsanou Bezinfekčnost (prohlášení zákonného zástupce) s datem odjezdu
- podepsaný Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi
akce
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny
- lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost účastníka tábora (lze použít např. ze ŠvP nebo z jiného
ozdravného pobytu či LVK, pokud není starší 1 roku)
- další důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, podepsané léky, atd.)
- kopii očkovacího průkazu
- oznámení, zda je dítě plavec či neplavec
Velmi důležité jsou především tučně vyznačené body, které jsou dané zákonem a bez nich nebude možné
se kempu zúčastnit!!!
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat :
Jakub Máša, +420 603 192 126, jakub.masa@korfbalbrno.cz, www.korfbalbrno.cz

