Poslední informace k letnímu táboru 2020
Odjezd: v neděli 26. července 2020 z vlakového nádraží v Sokolově sraz v 9:00
Příjezd: v sobotu 8. srpna 2020 na vlakové nádraží v Sokolově ve 20:34

NUTNO VZÍT S SEBOU:
Pláštěnku (nebo nepromokavou bundu), spací pytel + prostěradlo (ideální je
natahovací), domácí obuv na přezutí!!! (bydlíme v chatě), roušku, sportovní obuv,
teplákovou soupravu (nebo něco obdobného), pokrývku hlavy, plavky, 2-3 ks ručníků
(jeden menší na večerní hygienu), kraťasy, hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo,
krém), pyžamo, láhev na pití, baterku, teplé oblečení na večer, malý batůžek na výlety,
průkazku s fotkou a datem narození – do vlaku, léky - které pravidelně užíváte (dejte je do
igelitového pytlíku a k němu přiložte lísteček se jménem a způsobem dávkování!).
Doporučený seznam věcí:
Spodní prádlo na 2 týdny (lze ale na místě něco v ruce přeprat), 3-5 ks triček, 1-2 košile,
ponožky (opět na 2 týdny – s možností přeprání v ruce), 1 svetr – nebo mikina, 1 plavky, 1
lehká obuv (otevřená), holínky (nebo kvalitnější nepromokavé boty), repelent (něco proti
klíšťatům), zápisník + psací potřeby, výstroj, vlastní hrníček na pití, škrabku na brambory,
nebo kapesní (zavírací) nůž; vhodný je očkovací průkaz.
Počty věcí jsou pouze doporučením, každý musí vědět své osobní potřeby, ale tahat zbytečné věci
nedoporučujeme. Holt si přeperete…

Nedoporučujeme vozit na tábor mobilní telefony a další cennosti
1) Mobilní telefon po příjezdu odevzdáte. Dostanete ho vždy, když půjdeme na nějaký výlet,
nebo nejpozději každý 4. den o poledním klidu
2) V případě nutnosti mohou rodiče využít telefonní číslo:

Hlavní vedoucí (+ kuchař, hospodář, MTZ):
Programový vedoucí:
Zdravotník:

Matěj - Petr Vaníček 777 621 820
Dominik
773 344 948
Pepča
777 322 927

Pokud budete něco potřebovat, raději napište SMS, ozveme se vám zpět. Děkujeme

Adresa LT: LT Duha Kapka, Československé armády 380, Broumov 550 01
Sem lze zasílat poštu.
Dále si vezměte s sebou na první den na cestu pořádnou svačinu a láhev s pitím. (Půllitru je
opravdu MÁLO!) Na sebe lehké turistické oblečení. Ideálně, když budete mít alespoň jednu ruku
volnou (kterou se budete moci přidržovat… Takže třeba: Kletr na záda a malá batůžek do ruky.
Vše si pořádně připevněte doma! Není možné, aby vám třeba vypadával spacák a podobně…!
Neberte si žádné zbytečnosti, které zaberou místo v kletru a přitom by šly koupit až na místě.
Pokud to nebudou sladkosti, ale potřebné věci, kdykoliv vám nakoupíme a přivezeme autem
z města. (Navíc plno věcí, vám automaticky poskytneme: balíčky papírových kapesníků, stejně
jako pytel na špinavé prádlo, toaletní papír, klasické mýdlo na mytí rukou…)
Před odjezdem je potřeba odevzdat:

- prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
- průkaz pojištěnce dítěte
- informační lísteček s kontakty na rodiče
Nejlépe, když obojí odevzdáte již v pátek na nepovinné informační schůzce k táboru, nebo
jindy do odjezdu tábora, ať nemáme zmatky na nádraží. Opět stačí vhodit do schránky Matěje:
Vaníček, Heyrovského 1545, Sokolov

Pokud chcete další informace, neváhejte napsat na e-mail (matej.radar@centrum.cz), na
Messenger, WhatsApp nebo zavolat. Neobtěžuje mne to, naopak, rád zodpovím vaše dotazy.
Kdybych nebral telefon, zkoušejte znovu – později, hodně cestuji, jezdím, pracuji. Klidně pozdě
večer – na spaní stejně vypínám zvonění, rušit mne nebudete. :o)
Ale zároveň Vás prosím, nevolejte těsně před odjezdem a podobně. To opravdu nemám čas
zvedat telefon...
Stejně tak se (rodičové) nebojte zavolat o informace přímo na tábor, až odjedeme.
Ale prosím: Nechtějte k telefonu děti! Opravdu jen v nejnutnějším případě.
Budeme se snažit denně psát nějaké informace na naše www stránky (www.kapka.cz), nebo na
FB – odkaz tamtéž.

Informace „pod čarou a na okraj“
Vzhledem ke korona situaci nechceme žádné návštěvy. (To asi na takovou dálku stejně
nehrozí.) Vezeme s sebou dostatek přípravků Anti-covid19. Pravidelně budeme měřit
teplotu a zachovávat všechna doporučená opatření. Nicméně chata je uprostřed lesa a
„mezi lidi“ moc chodit nebudeme. (Nákup, koupaliště výprava do skal…)
Další okrajové info:
Znovu upřesňuji cestu na tábor:
Sejdeme se v Sokolově na vlakovém nádraží, odkud společně odjedete vlakem do
Chebu, kde se prvně přesedá na Prahu. V Praze přesedáme na Starkoči a odtud
posledním vlakem do zastávky Broumov – Olivětín. Odtud po vlastní ose cca 6000 až
6500 kroků mírně do kopečka – zhruba hodina cesty (3900 metrů). Pokud se nestane
nic nepředvídatelného, tak z nádraží Broumov – Olivětín vám kletry odvezu na chatu
autem.
Návrat z tábora je opět na vlakové nádraží v Sokolově v sobotu 8.8.2020 ve 20:34
(Schválně jedeme vlakem přes Cheb. Sice to vypadá, že je to o jeden přestup více, než
kdybychom jeli rovnou do Prahy přes Karlovy Vary, ale není tomu tak. (Mezi Vary a Prahou je
výluka a muselo by se přesedat do autobusu a pak zase zpět do vlaku.)

Moc prosím: Pokud to po vás nebudu vyloženě chtít, nedávejte mi nic na nádraží.
Snažte se odevzdat do soboty, nebo pečlivě zabalte do batohu a předáte mi až na
táboře. (Například léky, které pravidelně užíváte.) Moc děkuji.
Kdo bude chtít, může přijít na nepovinnou schůzku před táborem. Sejdeme se v pátek
25. července 2020 v 19:00 hodin u klubovny. Zdržíme se cca 30 minut. Zde se můžete
zeptat na poslední informace. Samozřejmě mohou přijít i rodiče. Zároveň máte
příležitost odevzdat bezinfekčnost, resty, doplatky za tábor, léky...
Máte-li něco těžšího, nebo objemnějšího, co slouží nejen vám, ale celému oddílu, nebo
více dětem (nějaká hra, míč… a podobně), tak přineste v pátek s sebou, vezmu to
rovnou autem, abyste to nemuseli vozit vlakem.
Na všechny se moc a moc těším na táboře.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte – „Bezinfekčnost“
Letní prázdniny – 26. 7. - 8. 8. 2020
Prohlašuji, že dítě (jméno a příjmení) …………………..……..…………….……………………………….. ,
narozené ........................................ , bytem ...........................................................................................………
podle mého vědomí a svědomí ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na letní tábor v Janovičkách nepřišlo
do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy (ani s osobou trpící
symptomy virového onemocnění Covid 19), a že mu není nařízeno karanténní opatření.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod..) a je schopno zúčastnit se letního tábora s oddílem Duha Kapka od 26. 7. do 8. 8. 2020.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V ……………………..….................... dne 26. července 2020

……..………...............................
Podpis zákonných zástupců dítěte
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