NUDA-NE s.r.o.
cestovní kancelář
Pojďte s námi změnit všední v nevšední
a nevšední ve všední…

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR (LDT) – Bílý potok
informace pro rodiče
Doprava:
Doprava na LDT v Bílém Potoce bude zajištěna autobusy, které budou přistaveny
v sobotu 13. 07. 2019 na parkovišti Penny Market – Mělník (bus nádraží) v 9:00 hod.
Vzhledem k tomu, že cesta autobusy bude trvat asi 2,5 hod., je třeba děti vybavit
přiměřenou svačinou (suché pokrmy, nápoje, ovoce). Pokud dítě trpí nevolností,
upozorněte před odjezdem vedoucího.
Příjezd dětí z LDT v pátek 26. 07. 2019 se předpokládá mezi 17:00 a 18:00 na
parkoviště Penny Market – Mělník (bus nádraží). Při návratu z LDT je povinnosti
zákonného zástupce si své dítě (děti) osobně převzít.
Dokumenty:
Cestovní smlouva – řádně vyplněná a podepsána zákonným zástupcem bude
zaslána co nejdříve:
- poštou na adresu:Gabriela Nagyová, Kokořínská 1809, 276 01 Mělník
- elektronicky na e-mail adresu: info@nuda-ne.cz (formát pdf)
- osobně
Potvrzení o bezinfekčnosti – vyplní zákonný zástupce v den nástupu dítěte na LDT a
dítě odevzdá při nástupu do autobusu. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny musí být
vlepena na spodní díl dokumentu.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – Pokud posudek dítě ještě nemá (např. ze
školy v přírodě), nechá si tiskopis potvrdit lékařem. Platnost posudku je 24 měsíců od
data jeho vydání. Posudek bude při příjezdu ze LDT vrácen zákonnému zástupci.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na www.nuda-ne.cz
Úhrada nákladů:
Výše poplatku činí 5.300,- Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na tábor
přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu.
Zálohu 2.000,- Kč je nutno uhradit nejpozději do 30. 4. 2019, zbývající částku 3.300,Kč do 31. 5. 2019. Jiné rozložení plateb nebude akceptováno. Platba může být
zaplacena v hotovosti, odeslána složenkou či bankovním příkazem na účet číslo
240272072/0300 , var. symbol: 130719, ve zprávě pro příjemce uvést jméno dítěte.
VS a jméno dítětě - NUTNÉ !!!
Vybavení dětí:
Seznam věcí je určen především pro informaci, zvláště pozor na teplé oblečení,
neboť i v letních měsících může být chladno. Za vybavení dětí odpovídá zákonný
zástupce. Kufr (popřípadě jiné pevné zavazadlo) opatřete jmenovkou.
- teplá bunda + teplý svetr
- kalhoty (dívky popř. sukni)

-

krátké kalhoty nebo trenýrky
tepláková souprava
samostatné tepláky
trička nebo košile
tílka
dostatečné množství spodního prádla a ponožek
pár teplých ponožek nebo podkolenek
přiměřené oblečení na spaní
dostatečné množství kapesníků
ručník
plavky
plátěnou čepici
brýle proti slunci
1 x pár pevných (kožených) bot
1 x pár sportovních bot
1 x pár holínek
pláštěnka
2 x nátělník s dlouhým rukávem
hygienické prostředky: žínka, mýdlo v krabičce, kartáček na zuby, zubní pasta,
šampón, krém na opalování
psací potřeby (popř. pastelky), dopisní papíry a poštovní známky
knížku, hračku, drobné společenské hry (karty, pexeso, kostky apod.)
igelitové sáčky (pro případ nevolnosti, na špinavé prádlo)
úplnou kapesní svítilnu
batoh

Doporučení:
Nedoporučujeme dětem brát drahé elektronické hračky, rádia, mobilní telefony,
hygienické přípravky ve sprejích, šperky apod. a hračky, jejichž použití by mohlo být
v kolektivu nebezpečné.
Kapesné dle uvážení rodičů v rozsahu 200,- Kč až 300,- Kč pro zakoupení
drobných předmětů při výletech.
Korespondence je jedna z psychologických součástí pro pobyt dítěte na LDT,
proto je důležitá, hlavně u malých dětí, psaná komunikace s rodiči.
Návštěvy v táboře se z výchovných důvodů nedoporučují.

