POKYNY k odjezdu
pro účastníky Dětské rekreace 2022 pořádané Klubem českých turistů,
odborem NOVÁ HUŤ Ostrava a turistickým oddílem Parta Ypsilon v Horské
chatě Mečová v Horní Bečvě v termínu od 16. 7. 2022 do 30. 7. 2022

TÉM A: „Avengers – Objev v sobě superhrdinu“
Odjezd: sraz dne 16. 7. 2022 v 13:30 hod. na velkém parkovišti naproti
Domu kultury Ostrava poblíž Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Autobus bude přistaven ve 14 hod.
Příjezd: 30. 7. 2022 cca v 11 hod. na místo odjezdu
Kontakt na vedoucí dětské rekreace:
Hlavní vedoucí:
Mgr. Rostislav Žydel, DiS. – mob. 605 052 603, email: R.Zydel@seznam.cz
Zástupce hlavního vedoucího:
Ing. Martin Repka – mob. 728 510 425, email: repka.martin@seznam.cz

Při odjezdu je potřeba odevzdat:

1) přihlášku na dětskou rekreaci (kdo ještě neodevzdal originál)
2) potvrzení o bezinfekčnosti, které vyplníte těsně před odjezdem
(max. 1 den staré) – ke stažení na webu www.partaypsilon.cz sekce
dokumenty
3) zdravotní potvrzení - platnost zdravotního potvrzení je 2 roky od vydání
potvrzení.
4) kopie průkazu zdravotní pojišťovny
5) pravidelně užívané léky s rozpisem užívání

Doporučená výbava:
 dostatek základního oblečení (spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky,
kraťasy, mikina, bunda),
 alespoň 1 teplejší teplákovou (sportovní) soupravu,
 plavky, ručníky či osuška ke koupání, krém na opalování,
 hygienické potřeby,
 repelent proti klíšťatům,
 pokrývka hlavy,
 sluneční brýle,















batoh na výlet,
pláštěnka,
baterka,
jedno bílé tričko k batikování (kmenové tričko) – povinná výbava,
spacák, případně i karimatka,
přezůvky/papuče do budovy,
obuv na sport a celodenní výlet,
pastelky, fixy,
doporučené kapesné cca 400-500 Kč (z toho 100-200 Kč bude použito
např. na celodenní výlet, na vstupné na zážitkové aktivity atp.),
kytara, flétna apod. v případě, že dítě na tento nástroj hraje,
masku či kostým na závěrečnou diskotéku (samozřejmě dětem na
táboře případně masku pomůžeme vyrobit, takže žádné obavy ),
seznam věcí nalepte prosím do kufru a kufr označte jmenovkou,
moc bychom si přáli, aby si Vaše dítě přibalilo kupu dobré nálady.

Zvažte nutnost dávat dětem cenné věci (mob. telefon, tablet atp.)!
Narušuje to program na táboře!
Nepřebíráme zodpovědnost za tyto cennosti na táboře.
V případě, že díky mobilním případně jiným elektronickým
zařízením bude narušován program Dětské rekreace, budou tyto
předměty dětem odebrány a vráceny až na konci pobytu.
Komunikace s dětmi bude možná přes hlavního vedoucího,
případně oddílové vedoucí.
Návštěvy jsou z hygienických důvodů zakázány.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi
Za celou Partu Ypsilon a Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava
Rostislav Žydel a Martin Repka

