UVÍTACÍ LISTINA MALÉHO INUITA
vítám Tě jako příslušníka národa Inuitů, který tak, jako v loňském roce zažije příběh, který bude
vyžadovat mnoho Tvých sil, vytrvalosti a důvtipu. Náš táborový příběh se bude odehrávat v tajemné
vesnici AMMASSALIK na úpatí hory HVITSERK a jmenuje se:

„INUITSKÁ SÁGA aneb Zachraň polární záři !!!“
ODJEZD 31.7.2022, nástupní místa:
10:30 hod. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417
12:30 hod. Dětský domov Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
Ostatní děti prosím dovezte do letního tábora Oparno - v čase od 11:30 do 12:30 hod.
Trasa do tábora: GPS souřadnice 50.54247447556475, 14.020986327112649 nebo odkaz na mapy:
https://goo.gl/maps/xCx5NJVZZaPBGvsR6
Děti, které rodiče přivezou přímo do tábora – čtěte v Pokynech pro rodiče.

ROZDĚLENÍ DO ODDÍLŮ:
Po příjezdu do tábora prosím jděte k seznamu dětí, který bude umístěn v popředí a bude označen velkou
tabulí ROZDĚLENÍ do oddílu. Na stanovišti budou stát vedoucí s čísly oddílů 1-4, děti, které budou z webu
vědět, kam patří, k nim za asistence svých rodičů nebo zákonných zástupců zamíří a absolvují příjímací
proceduru.
Informace o rozdělení do oddílů se můžete dozvědět na: http://www.jety98.cz/download.php „Ke
stažení“ cca 3 dny před odjezdem.

Závazné pokyny pro rodiče malých Inuitů - nutno s sebou:
POVINNÁ PÍSEMNÁ DOKUMENTACE DÍTĚTE:
1. Posudek o zdravotní způsobilosti
dokument je k dispozici na http://www.jety98.cz/download.php “Ke stažení“, nutno nechat potvrdit lékařem!!!
2. Kartička pojištěnce
3. Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (aktualizované pro rok 2022 s datem odjezdu!!!) + táborový řád (vyplněný
a podepsaný), rovněž viz. http://www.jety98.cz/download.php „Ke stažení“
Předejte vedoucímu oddílu při předání dítěte. Bez odevzdání výše uvedených dokumentů nebude dítě do tábora přijato!!!
Odevzdat vedoucímu při předání dítěte léky, které dítě užívá s jejich seznamem a popisem dávkování – léky prosím čitelně
podepište!!! Upozorňuji, že pokud dítě nějaké léky pravidelně bere, je nutné, aby je mělo s sebou!
Děti s BEZLEPKOVOU DIETOU – je nutno osobně kontaktovat vedení tábora a dodat pokyny a vlastní speciální potraviny!!
První jídlo po příjezdu na tábor bude večeře cca v 18:30 hod. - proto je vhodné dát dětem jídlo na cestu – prosím, spíše trvanlivé
pečivo nebo sušenky. Nevhodné jsou uzeniny a kazící se potraviny, prosím žádné řízky nebo podobné! Nezapomeňte na
uzavírací láhev s pitím – nejlépe minerálka nebo čaj, nic sladkého.
Prosím, bezpodmínečně dodržte seznam věcí – budou kontrolovány gumové holínky, pláštěnka, dostatek tepláků, bund, mikin,
2 další boty na sport či turistiku, pantofle. Bez pláštěnky a holínek není možno do tábora odjet – toto platí i pro velké slečny!!!!

SPACÍ PYTEL a karimatka čitelně podepsané jménem dítěte!!!
Nezapomeňte na bílé nebo světlé tričko, děti si budou vyrábět oddílové táborové triko.

Děti, kterým se dělá v autobuse špatně, prosím vybavte pilulkami proti zvracení a sáčkem!!
Cenné předměty do tábora nepatří, přehrávače ruší přírodu a mobil nemá signál. Peníze může vzít do úschovy vedoucí, avšak
nikoli cenné věci – za ně si zodpovídá každý sám!!! Pište dětem pohledy a oni také, je to lepší, než SMS!! Podrobněji v seznamu
věcí na webu.
Je označeno zavazadlo malého INUITA zřetelně jeho jménem?
Má s sebou Vaše dítě min. 150,- Kč na vstupné + dle zvážení kapesné pro vlastní potřebu?
Korespondence s malými dárečky (žvýkačky, atd. ¨) posílejte z pošty, dbejte, aby byla řádně ofrankována.
Děti, které dopraví do tábora rodiče - mají nástup nejdříve v 11:30 hod. a dle čísla oddílu se budou hlásit k danému
vedoucímu.
Po špatných zkušenostech je i letos přísně zakázáno zásobovat děti jídlem v balíčcích z domova. V táboře je jídla dost, proto
každá zásilka bude zkontrolována a bude-li v ní jídlo, bude komisionálně zlikvidováno a o celé věci bude učiněn zápis.
PROSÍM, NEPOSÍLEJTE BALÍKY!!
Prosím, čtěte pozorně na (http://www.jety98.cz/download.php) „Ke stažení“ :
KODEX TÁBORNÍKA - SEZNAM VĚCÍ - TÁBOROVÝ ŘÁD

Návštěvy jsou v táboře přísně zakázány!
Důležité zdravotní upozornění pro rodiče:
Prosím, preventivně zkontrolujte svým dětem vlasy a zaměřte se na případnou přítomnost vlasových cizopasníků. Současně
prosím – umyjte preventivně dětem vlasy nějakým vhodným prostředkem proti vším - difusil !!!
Prosím – toto nepodceňte (!!!), dítě s cizopasníky nebo zárodky nebude do tábora přijato!!
OSVĚDČENÝ A LEVNÝ PROSTŘEDEK PROTI KLÍŠŤATŮM – přidejte do kufru malý sáček s fenyklem – spolu s vedoucím si vyrobí
látkový sáček dětem na krk 😊

Kostým:
Letos jsme národ Inuitů žijících na pobřeží ostrova v Severním moři, který je dnes nazýván Grónsko.
Prosíme tedy rodiče, aby vyzdobili své děti JAKÝMKOLIV KOSTÝMEM, nebo jeho součástí, které bude připomínat
Inuitu(Eskymáka):
- starý kožich, kožešinová vesta, huňatý svetr, tzv. ušanka,
- postačí ale i jen součást zimních oděvů: čepice, kulich, šála, rukavice/palčáky
- hraje celý tábor, tak se těšíme!!
Čím bizarnější, tím lepší…počkejte, až uvidíte vedoucí!
Kostým se nosí pouze při slavnostních nástupech – přibalte prosím dětem do kufru!

Další pokyny pro rodiče
-

-

-

-

program tábora je předem rámcově naplánován, ale určitě bude přihlédnuto k počasí a ke zdravotním doporučením
prosím, vybavte své děti, co možná nejlépe dle seznamu viz www.jety98.cz
vůbec není nutné, aby měly děti nové, drahé oblečení, stačí starší a v dostatečném množství, uvědomte si, prosím,
že program v táboře je zaměřen na pobyt dětí v přírodě a sport
dále si, prosím uvědomte, že počasí nám občas nepřeje, a proto je třeba, aby se mělo Vaše dítě vždy do čeho
převléknout
sušárna mokrých věcí je samozřejmě zařízena, ale nemá neomezenou kapacitu. Jako zavazadlo je jednoznačně
nejvhodnější starší kufr – prosím, volte standardní rozměry zavazadel, jedeme autobusem, kde není mnoho místa
- každý POUZE 1 KUFR a jedno malé příruční zavazadlo!!! Na kufr prosím dejte visačku se jménem a číslem oddílu
- nejlépe z kartonu a formátu A6.
prodiskutujte, prosím se svým dítětem, že si své věci musí samo ohlídat, vedoucí i praktikant samozřejmě dohlíží,
aby bylo vše v pořádku, ale není možno hlídat věci všem dětem v oddíle najednou, vždy se osvědčilo, když s dítětem
skládáte zavazadla společně, popř. některé věci opatříte značkami, prosím znovu pozorně prostudovat SEZNAM
VĚCÍ!!!
rána v lese bývají občas chladná – vybavte proto své děti dostatkem teplého oblečení na noc
Prosíme rodiče, aby vzali na vědomí, že tábor pořádáme v pronajatém objektu. Ve smlouvě s majitelem objektu je
uvedeno, že jakékoli poškození zařízení objektu (kromě běžného opotřebení) je nutno uhradit. Budeme proto
požadovat úhradu každé věci, které Vaše dítě prokazatelně svévolně poškodí
prosím nechte své děti přečíst táborový příběh, zveřejněný na webu, je dobré nechat děti „načichnout“ tématem
prostředí, které jim chceme letos přiblížit.

S pozdravem Váš ESCHUS 773 221 023, jiri.salek@jety98.cz
Kontakt na odpovědnou osobu za provoz tábora: Gabriela Šabani, mobil 605 465 317

