POKYNY PRO LETNÍ STANOVÝ TÁBOR MANĚTÍN
Zdravím všechny, kdo se rozhodli prožít část prázdnin v naší společnosti na LST MANĚTÍN.

Nástup na tábor: V sobotu 29. 7. 2023 v době od 14,00 do 16,00 hod převezme děti v táboře hlavní vedoucí nebo určený funkcionář tábora. VZHLEDEM K NUTNOSTI PŘÍPRAVY PROSTOR TÁBORA ŽÁDÁME O DODRŽENÍ DOBY PŘÍJEZDU – PŘED 14,00 NEBUDE DÍTĚ PŘEVZATO. Dopravu dětí na tábor i z tábora zajišťují rodiče sami. Po domluvě s hlavním  vedoucím může být nástup přizpůsoben podmínkám rodiny.
Odjezd z tábora: V pátek 11. 8. 2023 v době mezi 14,00 -17,00 hod. Děti přebírají rodiče, příp. jiné osoby nahlášené hlavnímu vedoucímu se souhlasem rodičů! Bez souhlasu rodičů nebude dítě předáno jiné osobě.
Při převzetí dítěte bude od rodičů vybráno:
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (lze kopie)
- rodiči vyplněná a podepsaná bezinfekčnost, ne starší tří dnů
- potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě schopno se tábora zúčastnit
- potvrzení (certifikát nebo lékařsky potvrzenou zprávu) o provedeném očkování proti COVID-19, nebo o provedeném PCR testu - podle nařízení, které bude poplatné v době konání tábora
Bez těchto dokladů nemůže dítě na tábor!!!
Vybavení:
Teplý spacák, karimatka, igelit nebo celtu pro nocování mimo tábor, oblečení na spaní, ešus, lžíce, nerozbitný hrneček, polní láhev nebo menší láhev z umělé hmoty, dostatečná zásoba spodního prádla, kapesníků, tepláky, trička, plavky, oblečení na chladné a deštivé počasí, ručníky, více párů ponožek, pokrývku hlavy, vhodnou obuv, pláštěnku, holínky, oblečení na výlet do města, masku nebo kostým vztahující se k námětu, batoh (musí do něj vejít minimálně ešus, láhev s pitím, mikina a pláštěnka) a vhodnou obuv na pěší turistiku. 
Ostatní: toaletní papír min. 2 ks, potřeby osobní hygieny, nůžky, sluneční brýle, krém na opalování, repelent, jehlu, nit, baterku s náhradními bateriemi, tužku, bloček papíru, kapesní nožík, min 6 ks. hřbitovních svíček v kelímku, prádelní šňůru, barevné bavlnky a korálky, bílá látka (prostěradlo 1 x 2 m). Doporučujeme označit věci dětí štítkem popřípadě jiným způsobem, hlavně jídelní vybavení.
Léky: Vzít s sebou léky, které děti užívají dlouhodobě, nebo při určitých potížích. Pokud děti neužívají léky samostatně předat je hlavnímu vedoucímu s označením jména dítěte, jejich dávkování, příp. za jakých okolností. Kapesné doporučuji max. 500 Kč.
Svačina:
V den nástupu je zajištěna večeře, je však vhodné si přesto přivézt odpolední svačinu. Nedávejte dětem větší množství jídla podléhající zkáze, bude jim ráno ze zdrav. důvodů odebráno.
Různé : Doporučujeme na tábor nevozit: mob. telefony, tablety, PC, MP3 přehrávače apod. z důvodu, že nemůžeme zajistit tyto věci proti krádeži příp. poškození a nelze zajistit ani dobíjení těchto přístrojů.
Další případné informace na našem webu : https://lstmanetin.cz nebo u
hlavního vedoucího J.Salfického – 604 983 525 
Absolutní zákaz návštěv v táboře během celého turnusu !!!
Vzkazy můžete zanechávat i na poště v Manětíně, kde se každý den vyzvedávají dopisy.
Adresa :		
Letní tábor SDH, V Klenotech, Manětín 331 62

Prosíme rodiče a prarodiče: pište dětem často, ne však dopisy či zprávy typu: stýská se nám, jak to tam můžeš vydržet, ty náš malý, už se na Tebe těšíme apod. Děkujeme.

Na spolupráci se těší kolektiv vedoucích, kuchyně a ostatních činovníků tábora V Klenotech.

