Brněnka 2016 – M*A*S*H 5886
31. 7. - 13. 8. 2016
Adresa tábora:
Dětský tábor Brněnka
Jméno a příjmení dítěte
588 65 Nová Říše
Sraz účastníků na tábor je 31. 7. 2016 v 8:30 na parkovišti křižovatka ulic Svatopetrská a Černovická. Odjezd
v 9:00 hod.
V den odjezdu rodiče odevzdají:
Kartičku zdravotní pojišťovny – originál (bude vrácena dítěti před odjezdem z tábora).
KOPIE Potvrzení od lékaře – je součástí přílohy (toto potvrzení má platnost 1 rok, máte-li např. ze školy v přírodě, nové
nepotřebujete).
Užívá-li dítě léky, předejte je zvlášť zabalené a podepsané v dostatečném množství na 14 dní i s informací o způsobu
užívání zdravotnici.
Formulář „údaje účastníka“ (součást přílohy).
Co s sebou na cestu:
Vzhledem k tomu, že střídáme předchozí turnus a vezeme si svou kuchařku, tak první jídlo dětí bude až odpolední
svačina. Tady bych ráda požádala rodiče o umírněnost - velké zásoby netrvanlivého jídla děti nejsou schopny sníst, pak
na jídlo zapomenou, a když jídlo znovu objeví, už stejně není k jídlu. Vy, kdo s námi nejedete poprvé, víte, že hlady nikdo
netrpí, spíše naopak.
Plastovou láhev, stačí 0,5 l s pitím na cestu a k pozdějšímu použití na výlety.
Kapesné dle vašeho uvážení (děti se během tábora dostanou asi dvakrát do obchůdku v blízké vesnici a jednou
při celodenním výletu).
Rádi bychom Vás také požádali o drobné odměny pro děti jako odměny do soutěží (firemní reklamní předměty,
papírenské, hračkářské drobnosti. Budeme vděčni za každou maličkost, co byste mohli postrádat).
Ještě jedna prosba – budeme moc rádi, když dětem upečete buchtu. Před odjezdem bude tento sladký poklad
vybírán u „buchta boy“. Buchty budou mít děti druhý den na snídani. Stačí jen pár kousků, jestli budete dávat buchtu v
krabičce, kterou chcete, aby se vám vrátila, tak ji prosím viditelně podepište. Rádi také oceníme Vaše přebytky ze
zahrádky (jako jsou ovoce nebo marmelády či kompoty).
Zpět se vrátíme 13. 8. 2016 v odpoledních hodinách. Autobus je objednaný na 14:00, takže přijedeme přibližně v
15:45- 16:15 hod.
Budou-li se vám zdát propozice nedostatečné, nebo se budete potřebovat na cokoli zeptat, volejte na tel. 732 439 660
nebo pište na email pospisil@interaudit-brno.cz
V průběhu tábora sledujte naše stránky www.jedemenatabor.cz. Budeme na něj pravidelně umisťovat fotografie.
DOPORUČENÁ VÝBAVA
U malých dětí prosíme o podepsání všech věcí a oblečení. Zavazadlo označte jmenovkou.













KVALITNÍ SPACÁK! Je to základ výbavy. Máme objednáno krásné počasí, ale jedeme na Vysočinu a tam, i
když je přes den krásně, teplota v noci velmi klesá. Kdyby dítě nemělo pořádný spacák, přibalte tenkou deku,
kterou si do spacáku přidá. Můžete přibalit i malý polštářek.
Karimatku (nebo může být i natahovací prostěradlo). Děti mají ve stanech na postelích matrace.
ešus, hrníček (plastový či kovový), příbor, škrabku na brambory (vše označte jménem dítěte)
toaletní potřeby – kartáček a pastu na zuby, mýdlo, šampón, hřeben, ručník malý a větší, opalovací krém,
kapesníky, 3x toaletní papír (Prosím, nebalte dětem repelent, dostali jsme je jako sponzorský dar.)
minimálně 5x tričko s krátkým rukávem, 3x trička s dlouhým rukávem, 2x tílka
2x pyžamo + tlusté ponožky na spaní
slipy/kalhotky a ponožky na každý den jedny (něco navíc pro strýčka Příhodu se také hodí)
punčocháče nebo spodky do chladného počasí
kšiltovka, klobouček či šátek proti slunci a můžete zabalit i normální čepici, kdyby se nám ochladilo (nebo to
děti budou mít jako doplněk na Vánoce)
3x krátké kalhoty, 3x dlouhé kalhoty
teplý svetr, 2x mikinu
větrovku, klidně přibalte nepromokavou teplou bundu











pláštěnku
plavky; pro neplavce rukávky či kruh
uzlovačku (na vázání uzlů), šátek
sandály, gumáky, dobře rozšlápnutou pevnou obuv, tenisky (aby mělo dítě minimálně dvoje běžné boty na
chození, běhání)
starší bíle tričko na zničení (nejlépe bez potisku)!
baterku s náhradními bateriemi
dopisní papír, předepsané obálky se známkami, psací potřeby
sáček na špinavé prádlo (nejlépe látkový)
kostým ve vojenském stylu

Další důležité pokyny pro rodiče:
Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou cenné věci a předměty, které na tábor nepatří, neboť nemůžeme nést
odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poškození. Jedná se zejména o šperky, elektroniku, větší obnos peněz
apod. Zároveň příliš nedoporučujeme, aby si děti braly s sebou mobilní telefony, v táboře není dostatečný signál, přístroje
nelze dobíjet a mohou se např. vlhkostí vážně poškodit! Dítě můžete kontaktovat telefonicky, například přes oddílové
vedoucí na jejich telefonech, které budou uvedeny na webových stránkách tábora.
Dále žádáme všechny rodiče a příbuzné dětí, aby jim na tábor co nejvíce psali, zejména v případě nepříznivého
počasí, a nečekali s dalším dopisem až na odpověď dětí. Dítě velmi často zapomene napsat domů z důvodu zaujetí
programem tábora. Zejména na začátku tábora nebo při zhoršeném počasí mohou být vaše dopisy velmi příjemné, hlavně
pro malé děti, které jsou poprvé na táboře.
Prosíme, neposílejte velké balíky s různými pochutinami, děti mají na táboře jídla vč. sladkostí víc než dost.
Na táboře je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholu, drog nebo jiných omamných a psychotropních
látek apod. V případě porušení tohoto zákazu nebo jiného hrubého porušení táborového řádu bude dítě z tábora
okamžitě vyloučeno na náklady rodičů a bez nároku na navrácení ceny.
Pro rodiče (malých) chlapečků z 2. oddílu
Vážené maminky a vážení tatínci,
jsme vedoucí již několikátým rokem a máme za ty roky vychytané některé zlepšováky, které nám usnadňují běh
na táboře pro „naše“ kluky. Jestli si lámete hlavu, co vašemu synovi zabalit do kufru a za to či ono bude potřebovat nebo
ne, tak právě pro Vás jsou tyto následující řádky.
Jestli Vás můžeme poprosit, tak klukům není potřeba dávat na tábor malý ešus ani víčko. Úplně si vystačí jen
s tím největším dílem. Ten, ale, prosím, viditelně podepište nebo udělejte značku. Třeba lakem na nehty či barvou ve
spreji. Pokud možno, tak stejnou značku udělejte i na příborech, hrníčku a škrabce.
A právě do tohoto ušetřeného místa můžete nabalit vícero trenek či slipů. Třeba i 18 kusů. To stejné vás poprosím
u ponožek. Tady platí, čím víte, tím lépe.
Na špinavé prádlo se nám nejvíce osvědčil látkový sak. Špinavé prádlo v něm může lépe větrat, než když je
zavřené v igelitové tašce. Velmi dobře poslouží i staré povlečení na velký polštář.
Tímto se dostáváme k samotnému kufru. Mezi podlážkou a postelí je maximálně 40cm. Dle mého názoru je
nejlepší velká sportovní taška a pro větší krosna, je skladná a při jejím vytahování nedochází k mechanickému
poškozování, oproti kufru, kdy nejvíce trpí víko. Největší problém je, když se kufr vůbec pod postel nevejde a musí být
v uličce mezi postýlkami. Což může zabírat mnoho místa.
Při závěrečném balení nám velmi usnadníte práci, pokud sepíšete seznam věcí, které balíte synovi na tábor.
V den odjezdu budu přebíhat dokumenty od kluků, tak mi můžete pro kluky dát i peníze v nadepsané obálce
(peněženku jim, prosím, dejte do baťůžku, nám se to potom nevejde do šanonu ) nebo například již napsané pohledy,
které budeme postupně předávat první dni či v sobotu a neděli.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak se prosím na nás obraťte. Rádi vám na něj odpovíme.
Děkujeme
Martin a Terka
774524488

