Informace
Doprava v letošním roce nebude z důvodu nízkého zájmu v minulých letech provozovatelem
Vojenského tábora Zvůle zajišťována.
Nástup na Vojenský tábor Zvůle dne 15. 07. 2017 je od 15:30 hod. (ne dříve!) do 16:30 hod. (ne déle!).
Odjezd z Vojenského tábora Zvůle dne 22. 07. 2017 je v době od 09:00 hod. (ne dříve!) do 10:00 hod.
(ne déle!). Nástup na Vojenský tábor Zvůle dne 22. 07. 2017 je v době od 13:00 hod. (ne dříve!) do
14:00 hod. (ne déle!). Odjezd z Vojenského tábora Zvůle dne 29. 07. 2017 je v době od 09:00 hod. (ne
dříve!) do 10:00 hod. (ne déle!).
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PROSÍME VÝŠE UVEDENÉ ČASY NUTNĚ DODRŽET!!!

Z DŮVODU NAŠICH ŠPATNÝCH ZKUŠENOSTÍ A BLOKOVÁNÍ PŘIROZENÉHO PROCESU
ADAPTACE DÍTĚTE NA NOVÉ PROSTŘEDÍ, NOVÉ KAMARÁDY (STÝSKÁNÍ, SMUTEK, PLÁČ,
ATD.) SE NA NAŠEM TÁBOŘE NEKONAJÍ NÁVŠTĚVNÍ DNY.

Dopisy pro děti zasílejte na adresu: Vojenský tábor Zvůle
jméno dítěte
Zvůle
378 62 p. Kunžak
Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 09:00 do 20:00 hod. učinit
tento dotaz na telefonním čísle Vojenského tábora Zvůle, které je 702 124 205.

Důležité upozornění!
Kartičku zdravotní pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz, dále posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte a nástupní list dítěte vyplněný jednotlivě pro každé dítě vložte do obálky a
odevzdejte odpovědné osobě při příjezdu na Vojenský tábor Zvůle!
Jí též odevzdejte veškeré léky i s návodem na jejich užívání, pokud je Vaše dítě bude muset
v době trvání tábora užívat!

Doporučovaný seznam věcí na Vojenský tábor Zvůle:






















kvalitní pláštěnku a holínky (ne pláštěnku na jedno použití z tenkého igelitu)!!!

teplákovou soupravu na sport
teplé oblečení na spaní
spací pytel
několik párů ponožek (tenké i teplé)
trička s krátkým i dlouhým rukávem
mikiny (svetry)
krátké kalhoty (šortky, trenýrky)
dlouhé kalhoty
spodní prádlo
ručníky, kapesníky, utěrku na nádobí
plavky, neplavci plovací kolo
pokrývku hlavy, sluneční brýle
krém na opalování
tenisky, sandály, vhodnou turistickou obuv
mýdlo (sprchový gel), šampon, zubní pastu, kartáček, kelímek, hřeben
lžíci, umělohmotné misky (ešus)
psací potřeby, zápisník, baterku
chlebník nebo batůžek + šátek
igelitový sáček na použité prádlo
kapesné (přiměřenou finanční částku - max. 500,- Kč)

