Bližší pokyny a seznam nutných věcí pro účastníky tábora Olšanka – Velké Vrbno

El-Niňo – Univerzita pro příšerky
26.7.-2.8.2014

Odjezd: Sraz 26.7.2014 v 11:15 na parkovišti vedle vlakového nádraží, za autobusovým nádražím. Cesta
tam bude probíhat vlakem, odjezd vlaku 11:52 s sebou:
- Identifikační kartičku s fotografií
- Cestovní batůžek s důležitými věcmi, případně svačinkou cesta bude trvat cca 3 hod.
- Velké zavazadlo pojede autem ze stejného místa do tábora.
Po nahlášení, na mail skorcikp@centrum.cz je možné přistoupit i v Olomouci ( R 888 Dřevnice příjezd
12:06 do Olomouce, odjezd 12:09 )
Individuálně prosím dovezte děti cca v 16:30-17:00 do tábora.
GPS souřadnice základny jsou: 50°11'46.504"N, 16°59'40.245"E
Příjezd: 2.8. 2014 cca 18:00 – 18:30 na parkoviště za Albertem vedle autobusového nádraží Přerov
Individuální dopravou prosím vyzvedněte dítě na táborové základně mezi 14:30-15:30
S sebou (důležité):
• Kartička pojištěnce + vyplněný nástupní list (ke stažení na webu Dlažky) + léky, které dítě běžně i
občasně užívá, nezapomeňte prosím upozornit na JAKÉKOLI (i drobné) zdravotní omezení či potíže
dítěte! Pokud je dítě např. ve střídavé péči, uveďte práva na kontakt rodiče s dítětem!
• Pokrývku hlavy, láhev na pití (aspoň 1,0l), malý baťůžek a šátek na hry.
• Hygienické potřeby, pláštěnku a baterku s náhradními bateriemi nebo čelovku.
• Kostým příšerky
• Spací pytel, malý polštářek pod hlavu (doporučujeme i prostěradlo), bíle tričko na batikování
• Další doporučené věci v Dlaždiči speciál 2014 nebo na www.dlazka.cz
Doporučujeme přiložit seznam věcí v kufru či krosně + opatřit zavazadlo štítkem se jménem a adresou pro
každý případ. Na tábor důrazně nedoporučujeme brát následující věci: mobilní telefony, šperky, hodinky,
drahou elektroniku, audiotechniku, nože všech velikostí, zapalovače a sirky (za jakoukoli ztrátu či
případné poškození neručíme). Kapesné doporučujeme 200-400,- Kč na drobné útraty během výletu či
sladkosti.
Pro úhradu tábora platí storno poplatky – na webu Dlažky.
Upozornění!!! Na Olšance je opravdu špatný signál, pokud něco potřebujete, pošlete raději SMS!!!
Adresa organizace
DUHA KLUB DLAŽKA
Palackého 1
Přerov 750 02
Mob: 733 395 716
Mob: 603 886 644
Kancelář o prázdninách PO-ÚT 9-15:45

Adresa tábora
Areál Olšanka
Velké Vrbno 146
Staré Město pod Sněžníkem 788 32
okres Šumperk

Kontakty:
Hlavní vedoucí – Petr Skorčík – el-nino@dlazka.cz, skorcikp@centrum.cz +420 737 976 405
Na všechny se těší Pekos, Cvrček, Miňťa, BeBe, Máslíčko, Gabča, Žužlanka, Cirbi a Danča

