LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ v KOŘENI 12. - 22. 8. 2017
Hlavní sbor + nováčci Hlavního sboru
SEZNAM VĚCÍ:
!!! vlastní prostěradlo a povlečení na prošívanou deku a polštář !!! + pro zimomřivé doporučujeme
vlastní spací pytel (nicméně povlečení a prostěradlo vezměte i tak s sebou) – spí se v chatkách k dispozici je tenká
deka a polštář (zkušebna, jídelna a marodka jsou v hlavní budově).
Toaletní potřeby - mýdlo, šampon, dva ručníky, kartáček a pastu na zuby, hřeben, krém na opalování…
Obuv – pevnou na výlety a sport, přezůvky do budovy, gumovky či jinou nepromokavou obuv ...
Osobní prádlo - podle délky tábora a počasí - spodní prádlo, trička, kraťasy, teplejší svetr, spací oblečení, tepláková
souprava, mikina, bunda, plavky (v táboře je bazén), ponožky, čepice, šátek!!! - slouží nejen jako pokrývka hlavy, ale
v případě potřeby jako závěs, popř. na krk, !!! pláštěnka !!!
Osobní věci - svůj hrneček na pití, láhev na pití, baterka, batoh, sluneční brýle, psací potřeby (pastelek apod. není
nikdy dost), blok, kniha, stolní hra, pálky na ping pong,…
Kapesné na zmrzlinu, pohledy apod. – v táboře je malý kiosek + půjdeme na výlet
Další - hudební nástroje a noty

Mobilní telefony, další elektroniku a cenné předměty nechte prosím doma.
DŮLEŽITÉ:
1. Pokud užíváte LÉKY, vezměte je s sebou a při nástupu odevzdejte zdravotníkovi – léky prosím
podepište a připište dávkování.
2. Těsně před odjezdem rodiče vyplní přiložený „NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE“ a odevzdají při odjezdu
pověřené osobě – nástupní list musí být ze dne odjezdu na soustředění (obsahuje tzv. „bezinfekčnost“ +
souhlas s poskytnutím zdravotní péče).
3. Při odjezdu rodiče nebo děti odevzdají „POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE“ o
způsobilosti dítěte absolvovat letní tábor (je zde uvedeno např. očkování, alergie, zdravotní problémy atd.) –
vystaví váš dětský lékař.
ADRESA:
Návštěvy nejsou povoleny!!!
tábor Kořen, Kořen 64, Konstantinovy Lázně 349 52
Pro info si rodiče mohou zavolat každý den: sbormistryně Andrea Sušilová (777 628 537, od 19 do 20 hod.)
hlavní vedoucí Lenka Petříková (728 043 030, od 18 do 19 hod.)
zdravotnice Ludmila Schlumpergerová (723 115 381, v akutních případech)

PŘÍJEZD / ODJEZD:
Odjezd:

autobusem v sobotu 12. 8. 2017 (odjezd od ZUŠ ve 14:00)
SRAZ ve 13:30 u ZUŠ (nakládání zavazadel + sčítání + odevzdání dokladů)

Příjezd:

v úterý 22. 8. 2017 k ZUŠ cca ve 13:00

!!! Na soustředění platí pravidla (účastníci jsou s nimi seznámeni na začátku) ubytovacího řádu a pravidla stanovená
zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 106/2001 Sb. jako např.: zákaz požívání omamných látek (alkoholických
nápojů, kouření, drogy), zákaz manipulace s otevřeným ohněm, povinnost respektovat pokyny vedoucích apod. Při
porušení těchto pravidel bude účastník bez nároku na náhradu okamžitě vyloučen ze soustředění!!!

PŘI ODJEZDU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT:
1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vydá dětský lékař
2. Nástupní list dítěte vyplněný v den odjezdu („bezinfekčnost“ + souhlas s poskytnutím zdravotní péče)
3. Prohlášení rodičů, že se dítě může pohybovat bez dozoru v případě rozchodu
4. Léky (užívá-li dítě nějaké)
PRO VÍCE INFORMACÍ PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WWW.SUSICESDS.CZ,
v případě dotazů volejte výše zmíněná telefonní čísla nebo pište na petrikova@susicesds.cz.
V případě neúčasti dítěte na soustředění nebo při pozdějším příjezdu / dřívějším odjezdu dítěte o této skutečnosti prosím co
nejdříve informujte hlavní vedoucí na výše uvedených kontaktech. Velmi nám to pomůže při organizaci tábora. Děkujeme 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte – rozchod
Prohlašuji, že povoluji dítěti……………………..…………………..….. narozenému …………………..
samostatný pohyb bez dozoru dospělých osob (vedoucích soustředění) v případě rozchodu v době letního
soustředění Sušického dětského sboru v Kořeni 12. - 22. 8. 2017.
Své prohlášení stvrzuji podpisem:

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

------------------------------------------------------- ✂ ---------------------------------------------------------------------V případě dřívějšího / dočasného odjezdu dítěte z tábora prosíme zákonného zástupce o vyplnění a
podepsání následujícího formuláře a o jeho předání hlavní vedoucí.

Předčasný odjezd dítěte z tábora
Potvrzuji, že jsem na základě dohody s hlavní vedoucí tábora převzal/a dne ……………………………..
dítě ……………………………………………………...………….. narozené dne …..……………………….
Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………… Číslo OP: ………………………...
V Kořeni dne ………………………

podpis zákonného zástupce

