POTŘEBY NA LETNÍ TÁBOR
5 ks

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM

3 ks

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM

3 ks

TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA

1 ks

OBLEČENÍ NA SPANÍ

1 ks

DLOUHÉ KALHOTY

3 ks

KRÁTKÉ KALHOTY, BERMUDY

1 ks

TEPLÝ SVETR

1 ks

VĚTROVKA

1 ks

PLAVKY

1 ks

PLÁŠTĚNKA – PODEPSAT JMÉNEM

1 ks

ČEPICE PROTI SLUNCI

5 ks

KAPESNÍK

2 ks

RUČNÍK

SPODNÍ PRÁDLO, PONOŽKY – dle uvážení
PŘEZŮVKY

Sportovně turistické centrum Hadinka
se nachází v okrese Opava v obci Klokočov
u Vítkova a je součástí Oderské vrchoviny.
Centrum se nachází v krásném lesním údolí,
přes které protéká říčka Budišovka, najdete
zde rozlehlé louky, hluboké lesy.
V současné době Hadinka prošla novou
rozsáhlou rekonstrukcí celého objektu a
vnitřního vybavení. Budova je zateplena,
vybavena novými okny a je nové obložená.
V areálu se nachází nově vybavené dětské
a fotbalové hřiště.

LUNA PŘÍBOR
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
příspěvková organizace

Letní tábor
HADINKA 2017

PEVNÁ OBUV
TENISKY
GUMÁKY
SANDÁLY
TOALETNÍ POTŘEBY (mýdlo, zubní pasta, kartáček,
šampon, toaletní papír, hřeben)
OPALOVACÍ KRÉM, REPELENT proti komárům
BATERKA
SLUNEČNÍ BRÝLE
ŠICÍ A PRACÍ POTŘEBY
DOPISNÍ PAPÍR
LÁHEV NA PITÍ
HADŘÍK NA OBUV

MALÝ BAŤŮŽEK NA VÝLETY
PASTELKY, BARVY NA OBLIČEJ (nejsou povinné)
KAPESNÉ – DLE UVÁŽENÍ

Seznam věcí je pouze orientační. Při balení
vezměte do úvahy, že 80% pobytu se budou
děti vyskytovat v přírodě a na hřišti.

Dukelská 1346, 742 58 Příbor
Telefon: 556 725 029 mobil: 732 902 256
e-mail: nenutilova@lunapribor.cz
internet: http://www.lunapribor.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ADRESA
Sportovně turistické centrum HADINKA
Tábor LUNA
747 47 Klokočov u Vítkova
www.hadinka.eu
ODJEZD – NÁVRAT
I. varianta
09.07. (neděle) odjezd v 13:00 hodin od Luny
Příbor, svč, Dukelská ul.
21.07. (pátek) příjezd v 12:30 hodin k Luně
Příbor, Dukelská ul.
II. varianta
09.07. (neděle) odjezd v 13:00 hodin od Luny
Příbor, svč, Dukelská ul.
15.07. (sobota) je nutné si zajistit vlastní odvoz
dítěte z LT mezi 14:00-15:00 hodinou.

UBYTOVÁNÍ
v budově, 2 až 4 lůžkové pokoje, sociální
zařízení (umyvárny, sprchy, WC – zvlášť
chlapecké a dívčí).
KAPESNÉ
Dítěti nedávejte velký obnos peněz.
Upozorněte ho, aby si během pobytu peníze
pečlivě uschovalo.
POJIŠTĚNÍ
Po celou dobu letního pobytu jsou účastníci
pojištěni.

CENA
I. varianta, poukaz 4 600 Kč,
sleva pro sourozence 4 400 Kč/jednotlivec
II.+II. varianta - poukaz 2 500, Kč,
sleva pro sourozence 2 400 Kč/jednotlivec

NÁSTUPNÍ LIST+LÉKAŘSKÝ POSUDEK
O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Oba dokumenty účastník odevzdá při nástupu
na letní tábor a je nutné, aby posudek o
zdravotní způsobilosti byl potvrzen lékařem.
Do nástupního listu uveďte veškeré skutečnosti,
které mohou komplikovat pobyt dítěte na
táboře (např. psychické problémy,
pomočování, alergie aj.). Bez uvedených
dokumentů nelze do tábora nastoupit!
NÁVŠTĚVY RODIČŮ
Návštěvy rodičů v průběhu tábora
nedoporučujeme a důkladně je zvažte.
Dítěti spíše škodí, než pomůžou.
RŮZNÉ
jestliže dítě pojede na LT se svým
kamarádem (kamarádkou), se kterým (kterou)
chce být společně ubytován(a) na pokoji,
nebo být v jednom oddíle, nahlaste
požadavek do 30. 6. 2017 v Luně Příbor, svč.

21.07. (pátek) příjezd v 12:30 hodin k Luně
Příbor, Dukelská ul.

PLATBA
osobně v Luně Příbor, svč
bezhotovostním stykem - číslo účtu:
35-7957150277/0100
Při bezhotovostním styku uvádějte přidělený
variabilní symbol.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Stabilní tým táborových pracovníků. Po celou
dobu letního tábora je zajištěn odborný
zdravotnický dozor.

Požadujete-li fakturaci (např. platba
zaměstnavatelem z FKSP) je třeba k přihlášce
připojit objednávku s údaji potřebnými pro
vystavení faktury.

neručíme za cennosti, které si dítě s sebou
na tábor přiveze. Mobilní telefon
z psychologického hlediska na tábor
nedoporučujeme. V prostorách tábora je velmi
slabý signál.

přihlášky přijaté do 31.5.2017 zaplaťte
do 10.6.2017.
přihlášky přijaté později zaplaťte do 5 dnů
od potvrzení přihlášky.

upozorňujeme rodiče, že pokud dítě
úmyslně poškodí majetek nebo zařízení tábora,
veškeré náhrady za škody uhradí rodiče.

III. varianta
15.07. (sobota) je nutné si zajistit vlastní dovoz
dítěte na LT Hadinka mezi 15:00-16:00 hodinou.

PROGRAM
Pobyt v kolektivu v přírodě, soutěže, výlety, hry,
táboření, koupání, stezka odvahy,
celotáborová hra „Život v pravěku“.
STRAVOVÁNÍ
je zajištěno 5x denně včetně celodenního
pitného režimu.

V případě zkrácení pobytu z důvodu
onemocnění vzniká nárok na vrácení části
ceny v částce 150 Kč/den, pokud výsledná
částka činí alespoň 300 Kč, a to na základě
písemné žádosti zákonného zástupce.

při nástupu na LT odevzdejte vedoucímu
jménem označené léky, které dítě užívá. Sdělte
mu také ev. aktuální zdravotní problémy dítěte.

za nedodržení táborového řádu (nevhodné
chování, šikana, nerespektování vedoucího,
vědomé poškozování majetku a zařízení
tábora) může být dítě potrestáno i vyloučením
z tábora bez nároku na vrácení finanční
částky.

