Letní tábor mládeže
,,Na Mlejnku´´ 2017

15. 7. - 29. 7. 2017

Závazná přihláška číslo: …………… (odeslat co
nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2017) Čtěte
pečlivě přiložené instrukce!!!

Ahoj tábornice a táborníci!
Většina z Vás nejede na Mlejnek poprvé, tak následující řádky nebudou pro Vás nic nového. Jsou určeny především
pro Vaše nové kamarády a kamarádky. Vám ale určitě také neuškodí, když si zopakujete, co si máte zabalit s sebou,
kdy odjíždíme a kdy Vás zase vrátíme, aby Vás nic nepřekvapilo. Čtěte proto pozorně.
Provozovatel: VONBUS s.r.o., Vinecká 91, Mladá Boleslav
IČO: 28896084, DIČ: CZ28896084

Termín: 15. 7-29. 7. 2017
Odjezd v sobotu 15. 7. 2017 v 11:00 hodin z Benátek n. J. z ,,Burzy´´, v 11:30 z Mladé Boleslavi od divadla J. Průchy,
ve 12 hodin z Bělé pod Bezdězem z autobusového nádraží. Příjezd v sobotu 29 .7. 2017 kolem 11 hodiny do Bělé
pod Bezdězem, dále Mladé Boleslavi a Benátky nad Jizerou nakonec.
Cena: 3700 Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, doprava, pojištění, vstupné na koupaliště, drobný dárek.
Prosím o zaplacení do 31. 5. 2017 složenkou na adresu:
Štěpánka Kolmanová, Vinecká 91, 293 01 Mladá Boleslav
Na složence uveďte jméno dítěte nebo na číslo účtu u České spořitelny v Mladé Boleslavi 0535773173/0800.
Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Pokud provedete platbu převodem z účtu nebo za Vás bude platit zaměstnavatel, uvádějte do poznámky jméno
nebo číslo přihlášky. Jinak je platba těžko identifikovatelná.
Storno poplatky: Při odhlášení dítěte do 30. 6. 2017 vracíme 100% zaplacené částky, při odhlášení do 7.7. 2017
vracíme 50% zaplacené částky. Pokud se přihlášené dítě nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit, prosím o
urychlené navrácení přihlášky, aby mohl být umístěn náhradník.
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2017

Charakteristika a organizace:
Tábořiště leží v údolí u rybníka, uprostřed lesa. Travnatým údolím protéká potok. Asi 15 minut chůze od tábořiště
leží městečko Dubá a přírodní koupaliště Nedamov.
Děti jsou rozděleny do 4-5 smíšených oddílů. Každý oddíl s 10-15 dětmi vede dospělý vedoucí a instruktoři.
O stravu se stará 2členná posádka kuchyně, o drobné bolístky zdravotnice. Každý oddíl má během tábora 3x
službu, při které pomáhá s chodem tábora (nákup, mytí nádobí, úklid tábora, příprava dřeva, noční hlídky).
Děti spí ve dvoulůžkových stanech s podlážkou.
Strava se vydává 4x denně - snídaně, oběd, svačina, večeře, pitný režim 24 hodin denně v dostatečném množství a
kvalitě. Pro extra velké jedlíky se najde něco navíc.
Tábor má klasický režim: rozcvička, snídaně, dopolední program, oběd, polední klid, odpolední program, svačina,
hry, večeře, osobní volno, posezení u táboráku, večerka, někdy noční hry.
Budíček a večerka je přizpůsoben počasí a kázni.
Hygienické podmínky:
Suché WC, polní umývárna s tekoucí pitnou studenou vodou, polní sprchy s tekoucí teplou vodou. Služební oddíl se
sprchuje povinně! Provoz tábora každoročně schvaluje Hyg. stanice v České Lípě, zdravotní dozor má zdrav.
středisko v Dubé. Případné úrazy ošetřují v nemocnici v České Lípě. Čeká Vás celotáborová hra, sportovní soutěže,
bojové hry ve dne i v noci, olympiáda, karneval, výprava za pokladem, koupání, noční hlídky, stezka odvahy,
písničky u táboráku. Program přizpůsobujeme počasí.
Nutné vybavení: spací pytel, deka, karimatka, polštářek, 1 pevné boty, 1-2x lehčí boty (polokecky), sandály nebo
pantofle k vodě, pláštěnka, gumovky, pokrývka hlavy, bunda (hodí se i stará zimní), 1x teplé oblečení na spaní
(tepláková souprava, kamaše, svetr…) , 1 tepláková souprava, 3-4 tepláky, 7 triček s krátkým rukávem, 2 trika s
dlouhým rukávem, 3x svetr nebo mikina, šortky, plavky, spodní prádlo min. 14ks, nejméně 14 párů ponožek,
Bavlněná taška nebo pytel na špinavé prádlo, masku na karneval nebo potřeby na její zhotovení, kapesníky,
šátek na krk, 2-3 ručníky, sluneční brýle, krém na opalování, repelent, hyg. potřeby (mýdlo, kartáček na zuby,
pasta, toaletní papír), ešus, hrneček, lžíce, škrabka na brambory, utěrka, kousek provázku, pár kolíčků na prádlo,
3 zavírací špendlíky, prášek na praní, psací potřeby, blok, malý batůžek, láhev na pití, baterka+náhr. baterie,
pastelky, nůžky.
Toto je nejnutnější vybavení, proto prosím o dodržení seznamu. Přimlouvám se za starší oblečení. Vše zabalte do
staršího kufru, protože se v něm dobře udržuje pořádek. Na kufr, je vyhrazené místo pod postelí stanu, Proto
prosím zvolte rozumnou velikost kufru, aby se vešel pod postel ve stanu a dítě jej nemuselo mít přes den na
posteli. Balte prosím s dětmi, aby věděly, co kde mají. Maličkosti, které se nevejdou do kufru (boty, spacák,
karimatka...), zabalte nejlépe do jedné velké tašky. Pokud bude mít dítě spacák a karimatky nezabalenou, je nutné
je podepsat (obzvlášť u menších dětí). Při nepříznivé předpovědi počasí prosím o přidání 1 páru bot a teplejšího
oblečení na převlékání. Můžete si vzít hudební nástroj. Zvláště žádáme a prosíme o to, aby měl táborník
GUMOVKY a PLÁŠTĚNKU- nestačí nepromokavá bunda a pevné boty
Prosím o zanechání šperků, hodinek, mobilních telefonů atp. doma.

Kapesné:
Dle uvážení rodičů. Je plánovaná 2x návštěva městečka, na koupališti jsou kiosky. V případě vhodného filmu
můžeme s dětmi navštívit i letní kino. O poledním klidu funguje táborový minikiosek. V případě sourozenců
doporučujeme dát každému kapesné zvlášť, aby mezi nimi nevznikaly hádky.
Návštěvy rodičů: nedoporučujeme.
Adresa tábora: LTM ,,Na Mlejnku´´
471 41 Dubá u Doks !!! Pište nám!!!
NUTNÉ!!!
Dítě musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Na cestu dejte dítěti malou svačinu a pití.
Do charakteristiky dítěte uveďte prosím případné problémy, které by mohly vedoucí překvapit.
Veškeré informace získáte na tel. č. 777 264 366 nebo 777 850 534
nebo na SteKolmanova@seznam.cz nebo kachnoy@seznam.cz
Ostatní informace včetně fotografií z minulých let naleznete na stránkách
www.namlejnku.cz
nebo Facebook: http://www.fb.me/namlejnku/

Závazná přihláška
Jméno a příjmení: ...………………………………………………………………............................................................
Datum n

Zdravotní list
Jméno a příjmení: ...………………………………………………………………............................................................
Datum narození: ...………………………………………………………………..............................................................
Rodné číslo: ...……………………………………………………………………................................................................
Bydliště: ..………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………......................................................................
Pojišťovna: ………………………………………………………………………..................................................................
Obvodní lékař(jméno a adresa ordinace): ...……………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………......................................................................
ČÁST A)
Posuzované dítě k účasti na letním táboře, škole v přírodě či zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)
*) nehodící škrtněte
ČÁST B)
Potvrzení o tom, že dítě:
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkování ANO – NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
……………………………………………………………………………………......................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
……………………………………………………………………………..............................................................................
d) je alergické na :
……………………………………………………………..............................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)
…………………………………………………………….................................................................................................
Razítko a podpis lékaře: …………………………………………………………...........................................................

!!! NEODDĚLOVAT!!!
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Vyplní rodiče 1 den před odjezdem !!!
Potvrzuji, že syn/dcera …………………………………,
neprojevuje známky infekčního onemocnění (průjem, teplota, vyrážka) nebo přítomnosti parazitů (vší) a ani se
během posledních 3 týdnů se žádným infekčním onemocněním nebo parazity nesetkal/a.
Datum: ………………………………………
Tuto část odevzdejte při odjezdu vedoucímu

Podpis rodičů: ………………………………

Souhlas s ošetřením dítěte

Já, ………………………………………………………………………………………………………..……..matka/otec
dítěte……………………………………………………………………………………………………………………......
souhlasím s tím, aby mému dítěti byla kontrolována hlava jako prevence před vznikem výskytu vší v kolektivu a
při případném zjištění vší mu může zdravotník tábora aplikovat přípravek na hubení vší.

Zároveň souhlasím s ošetřením u lékaře při nemoci nebo úrazu.

Tento souhlas platí pro LTM Na Mlejnku v termínu od 15.7 do 29.7.2017

V…………………………………………………………… Dne………………………………………………………..

Podpis rodiče:
……………………………………………………………….

Tuto část odevzdejte při odjezdu vedoucímu

