UVÍTACÍ LISTINA VELKÉHO ŠÓGUNA
Hai Šógun,
vítám Tě jako člena výpravy, která bude tak, jako loni vyžadovat mnoho Tvých sil, vytrvalosti a
důvtipu. Akce bude probíhat na japonském ostrově Miyako a jmenuje se:

DEJ SI POZOR V TŮNI, NEB FUGU TAM FUNÍ!!
POZOR – LETOS JEDEME OPĚT Z LOVOSIC!!!!!!!
Sraz všech ŠÓGUNŮ je 28. 7. 2018 v 10.20 hodin,
v prostoru odstavné plochy pod Centrem mezi Skateparkem a Penny. Bus pro všechny skupiny odjíždí na
Miyako v 11.30, není proto důvod meškat. Děti, které
přivezete přímo do tábora - čtěte v Pokynech pro rodiče.

1. Všichni účastníci přesunu si po příchodu vyfasují táborové triko, které si ihned navlíknou a nezaplatí
nic!!
2. Oddíláci dále vyfasují rozlišovadla s čísly oddílu, poté uchopí své pomocníky za ruku a na pokyn
velitele přesunu se rozestoupí do řady od 1 do 6 tak, aby byli připraveni na příchod dětí a ještě před
jejich příchodem (10,20) absolvují krátkou poradu, podepíší proškolení
3. Oddíláci jsou zodpovědní za řádné přebrání dětí a budou kontrolovat zejména toto:
3.1.Posudek o zdravotní způsobilosti - POTVRZENÝ LÉKAŘEM!!!
3.2.Kartička pojištěnce
3.3.Táborový řád a Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ne víc, než 1 den staré!!!)
3.4.Bez odevzdání výše uvedených 3 dokumentů nebude dítě do tábora přijato!!!
3.5.Při sebemenší pochybnosti o tom, zda je dítě způsobilé, volej zdravotnici Boženku, Ivču nebo
Milenku nebo nebo Eschuse. Tento bod píši proto, že nám jednou chtěli vnutit děcko se sádrovým
krunýřem
3.6.Seznámil(a) ses s nástupákem dětí, který si vezmeš k ruce a budeš postupovat podle tam
zanesených pokynů – natrénuj si to, ať z toho není formální záležitost. Je nutný děti řádně
zkontrolovat, zodpovědět dotazy rodičů, ale nezdržovat, protože za chvíli Ti to jede.
4. Boženka - volně pendlovat mezi davem - udílet medicínské pokyny
5. Upozorňuji, že pokud máte nějaké potřeby brát léky, vezměte si prosím své vlastní!!!
6. Od odevzdání děcka rodiči za něj zodpovídáš, čili hned od počátku si prosím organizuj ve své skupině
pořádek
7. Doporučený úbor nebudeš mít na sobě, ale složený v kufru, nandáš si ho až na nástupu, jo?
8. Vedoucí a prágoši sedí V AUTOBUSU s dětmi, né že se slezete a započne lidová veselice (R+C,
G+T, B, W..)
9. Vedoucí budou mít stejné vybavení, jako děti – holínky, pláštěnku, spacák – bez toho nemůžete
odjet!!!
10. Ani v jednom z výše uvedených bodů si nedělám prdel.

Doporučená témata pro rozhovory s rodiči:
 byli jste na zdravotním filtru?
 prosím, vybavili jste své děti co možná nejlépe dle seznamu?
 Ujistí se dotazem, zda rodiče dali svým dětem všechny věci, uvedené v zaslaném seznamu, kladou
důraz na spacák, gumáky a pláštěnku, alespoň 2 boty+pantofle, láhev na pití, dostatek fuseklí a
spodního prádla (viz Seznam věcí)
 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 – máte to?
 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
 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 – máte to?
 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 dítě svévolně poškodí.

Ještě jednou souhrn nutných dokumentů při předání:
 Posudek o zdravotní způsobilosti - POTVRZENÝ LÉKAŘEM!!!
 Kartička pojištěnce
 Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ne víc, než 1 den staré!!!) a
táborový řád (vyplněný a podepsaný)
Dbejte na to, aby žádné dítě nemělo u sebe vlastní léky, kterými se bude dle své
libosti krmit – vše půjde přes ošetřovnu!!!

Aktualizované telefonní kontakty na vedení Občanského sdružení JETY98:
Milenka Voláková
Stanislav Šálek
Jiří Šálek
Budete spokojený!
ESCHUS STÝF

731 459 429
602 468 425
773 221 023 eschus

