ŠKOLA ČAR A KOUZEL V BRADAVICÍCH
&
TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI z. s.
tabor@hklvi.cz
606 621 422, 602 485 727

Pokyny pro účastníky Letní školy čar a kouzel
Tábor se uskuteční na klubové kouzelnické základně Lísteček u Potštejna

ve dnech od 14. 7. - 28. 7. 2018
Odjezd:

v sobotu 14. 7. 2018, (čas bude upřesněn) sraz na nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí,
nástupiště 9 3/4 (pojedeme Bradavickým expresem, zavazadla dodávkovým autem).
Rodiče při předání dítěte odevzdají zdravotníkovi (Madam Pomfreyová): zdravotní (očkovací)
průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od ošetřujícího
lékaře dítěte - po skončení tábora vám bude vráceno zpět) a originál poukazu. Upozorňujeme,
že bez těchto dokumentů nelze přijmout dítě na pobyt na letním táboře.

Příjezd:

v sobotu 28. 7. 2018 (čas bude upřesněn) na nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí
nástupiště 9 3/4.

Oskenované poukazy pošlete do 30. 5. 2018
na tabor@hklvi.cz
nebo kopii zašlete na adresu:

Adresa Bradavic:
TK Hradečtí Lvi z.s.
Jméno dítěte
Pošta Sopotnice
561 15 Sopotnice

Jan Navrátil
TK Hradečtí Lvi z.s.
Pohřebačka 25
533 45 Opatovice nad Labem
Děti budou ubytovány ve stanech s podsadami. Strava bude podávána 5x denně. Jedná se o tábor se
zaměřením na tábornictví, přírodu, turistiku, sport a kouzelnictví.
K pobytu na dětském táboře je nutné, aby děti byly vybaveny dle doporučeného seznamu (viz poslední
strana). Je nutné vytvořit kompletní seznam věcí, které dáváte dítěti na tábor a vložit ho do zavazadla (nejlépe
kufru) Děti jedou na tábor do přírody – proto je vhodnější starší oblečení. Kapesné cca 300,-Kč.
Prosíme rodiče, aby zvážili, zda je nutné, aby děti s sebou na tábor vozily cennosti, jako šperky, drahá
elektronika apod. Dále také nedoporučujeme, aby měly s sebou mobilní telefony (není zavedena elektřina). Děti
jsou ubytovány ve stanech s podsadami a není tedy možné tyto drahé věci bezpečně ohlídat. Veškeré tyto věci
dáváte dětem na vlastní zodpovědnost!!!
Prosíme rodiče, aby zvážili kolik sladkostí a dalších pochutin dětem na tábor dají. Vzhledem
k ubytování ve stanech mohou být sladkosti lákadlem pro mravence a další drobné škůdce. Proto pro zamezení
tohoto budou veškeré potraviny uskladněny ve skladě potravin a dětem budou vydávány vedoucím oddílu. Dále
nedoporučujeme zasílání balíčků s jídlem v průběhu tábora z výše uvedených důvodů.
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Jestliže dítě užívá dlouhodobě nějaké léky, popř. je-li alergické a musí léky užívat nepravidelně, zapište
tyto léky do poukazu a předejte je u odjezdu zdravotníkovi spolu s popisem užívání. Veškeré léky musí být
v originálním balení včetně příbalových informací.

Cena tábora je 3.300,- Kč (sourozenci á 3.000,- Kč).
Tato částka zahrnuje stravu, dopravu dětí na tábor a zpět, ubytování, pojištění a další věci nutné k
zabezpečení tábora. Celkovou sumu je třeba složit nejpozději do 20. 6. 2018 na účet č. 2400267520/2010. Je
nutné, uvést při bankovním převodu jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu, který je uveden v
poukazu.
Storno poplatek činí 10% z ceny tábora do jednoho měsíce před zahájením tábora a 40% v termínu
kratším než jeden měsíc před zahájením tábora.
!!! V průběhu tábora se návštěvy nedoporučují !!!

Veškeré další informace Vám před i v průběhu tábora rádi poskytnou:
Jan Navrátil: 606 621 422

Táborový klub Hradečtí Lvi z. s.

Lucie Navrátilová 602 485 727

Stránka 2

Seznam věcí na dětský tábor
Oblečení:
12x spodní kalhotky (slipy)
2x košilka
12x ponožky
1x podkolenky
1x teplé ponožky
1x punčocháče
5x tričko s krátkým rukávem
2x tílko
1x plavky
4x tričko s dlouhým rukávem
2x mikina (tepláková bunda)
1x svetr
3x kraťasy
4x tepláky
1x šusťáky
1x šusťáková bunda
1x flaušová bunda
1x bavlněný šátek
1x kšiltovka, klobouk
1x teplé oblečení na spaní vč. ponožek
1x pláštěnka – doporučujeme typ pončo (cenově
dostupné lze zakoupit např. v Decatlonu)
(pokud je to obyčejná pláštěnka tak raději 2x,
deštník nestačí, nepromokavé bundy také ne)
1x holínky
1x sandále
1x boty do vody
2x botasky

Ostatní věci:
1x spacák (teplý, ne dekáč), případně doplnit dekou
1x polštářek
1x deka (prostěradlo)
1x karimatka
1x baterka
1 sada náhradních baterií
1x hrneček (označené)
1x ešus hliníkový nebo nerezový třídílný(označené)
– NE jídlonosiče
1 lžíce, možno i celý příbor (označené)
1x kartáček na zuby
1x pasta na zuby
1x mýdlo
1x šampón
1x hřeben
hygienické potřeby pro děvčata
1x malý ručník na ruce
1x větší ručník
kapesníky (papírové i látkové)
1x kvalitní zavírací nůž (dle uvážení a věku dítěte)
1x škrabka na brambory
1x prodyšný pytel na špinavé prádlo (ne igelitová
taška)
1x provázek
5x kolíček na prádlo
knížka, hra, hudební nástroj
psací potřeby, papíry
batůžek na výlety
lahev na pití (ne pet lahev1,5 l )
opalovací krém
repelent

Bradavické dodatky:
Kouzelnické pláště, hůlky a další čarodějnické předměty vítány!
Upozorňujeme, že žáci by měli veškeré oblečení mít označené jmenovkou.
Žáci si s sebou mohou rovněž přivézt sovu NEBO kočku NEBO žábu – samozřejmě plyšovou!
Upozorňujeme rodiče, že žákům prvního ročníku není povoleno mít vlastní košťata!

Ředitel Albus Brumbál
nositel Merlinova řádu první třídy, Veliký čaroděj, Nejvyšší divotvorce Starostolce, Nejhlavnější hlavoun
Mezinárodního sdružení kouzelníků
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