Pokyny pro účastníky Tanečního tábora Neon
Malá Morava neděle 7. 7. – sobota 13. 7. 2019
ODJEZD
 V neděli 7. 7. 2019 v 15.00 hodin od Divišova divadla v Žamberku, sraz od 14.30
hodin.
 Je také možné děti přivézt rovnou na Severomoravskou chatu, a to v 16.15 hodin
(zejména se jedná o děti, pro které je časově a vzdálenostně výhodnější jet přímo
na chatu – např. děti z Králík, Červené Vody, Jablonného nad Orlicí a okolí). Pokud
využijete vlastní dopravu, informujte o této skutečnosti hlavní vedoucí, Lucii
Klukovou (kontakt viz níže) prostřednictvím mailu – a to do 30. 6. 2019.
PŘÍJEZD:
 v sobotu 13. 7. 2019 ve 14.00 hodin zveme všechny rodiče na závěrečnou
taneční show v prostorách Severomoravské chaty, poté si účastníky tábora
osobně převezmete.
 pokud se show nemůžete zúčastnit, bude Vaše dítě dopraveno do Žamberka cca
v 17.00 hodin – pošleme upřesňující SMS.
PŘED ODJEZDEM VŠICHNI ÚČASTNÍCI ODEVZDAJÍ:
 vyplněné Písemné prohlášení s datem 6. 7. 2019 a Posudek o zdravotní
způsobilosti z roku 2019 nebo z roku 2018 nebo z července až prosince 2017
 kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 osobní léky (pokud dítě nějaké užívá – na krabičku napište jméno a způsob
užívání)
 náhradní brýle u dětí, které se bez dioptrických brýlí neobejdou
SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ:
sportovní obuv na tancování, sportovní obuv na ven, přezůvky do hotelu, několik
triček a sportovních kalhot na tréninky, oblečení na ven (i teplejší pro případ
ochlazení nebo deště), oblečení na spaní, dostatek ponožek, 2 ručníky (1 na osobní
hygienu, 1 na koupání ve venkovním bazénu), hygienické potřeby, pláštěnku, starý
deštník, plavky, hry, repelent proti hmyzu, doplňky oblečení (např. rukavičky,
barevné podkolenky, bižuterii,…) na různé scénky, propisku, papíry, pastelky, …
 DOPORUČUJEME NEBRAT S SEBOU MOBILNÍ TELEFON, PŘI ZTRÁTĚ HO
POJIŠŤOVNA NEHRADÍ!!! U MENŠÍCH DĚTÍ JE Z PSYCHOLOGICKÉHO HLEDISKA
MOBIL VELMI NEVHODNÝ.
 Telefon na tábor - 739 046 252 – Lucie Kluková

CO JE PRO DĚTI PŘIPRAVENO
denně 3 - 5 hodin tancování, výuka nových tanečních prvků, variaček a choreografií
pod vedením lektorů TS Neon a externích lektorů, taneční soutěže a další události,
sportovní, společenské a deskové hry, příprava závěrečné taneční show pro rodiče
UBYTOVÁNÍ
Severomoravská chata, Malá Morava. 2 – 5ti lůžkové pokoje s vlastním nebo
společným sociálním zařízením. Strava 5 x denně vč. pitného režimu.
Pokud si vaše dítě přeje obývat pokoj s někým konkrétním (kamarádem,
příbuzným) – napište jména těchto dětí do mailu klukova.animo@atlas.cz , a to do
30. 6. 2019.
PŘED ODJEZDEM
 před odjezdem pečlivě zkontrolujte dětem vlasy, zda nemají vši!
 pokud se vašemu dítěti dělá v autobuse nevolno, dejte mu před odjezdem
Kinedryl a vybavte ho igelitovými pytlíky (informujte vedoucího)
 nedávejte dětem cenné, drahé a nebezpečné věci
 doporučujeme věci podepsat a balit společně s dětmi, aby věděly, co mají s sebou
 při balení věcí počítejte s mokrou i suchou variantou a také s tím, že děti mohou
své věci ušpinit
ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE PŘED TÁBOREM
V tomto případě neprodleně informujte Lucii Klukovou (tel. viz níže)
ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE NA TÁBOŘE
Pokud to bude vyžadovat stav dítěte, bude ošetřeno u nejbližšího lékaře dle
odbornosti (např. dětský lékař, chirurgie) na základě Vámi vyplněného Zmocnění
rodičů, které je součástí Písemného prohlášení zaslaného v témže mailu. O změně
zdravotního stavu a případné návštěvě u lékaře budeme rodiče kontaktovat
telefonicky.
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