I N F O R M A C E

P R O

R O D I Č E

3 denní PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (7. - 9. července 2021)
Kontakt na hlavního vedoucího tábora: Martin Malina, tel.: 725 764 794
Sraz táborníků: každý den mezi 7:00 – 8:00 hod. V DDM Zvonek Vizovice, Slušovská 813
Odchod domů: vyzvedávání dětí v DDM Zvonek mezi 15:30 a 16:00 hod.
S sebou první den tábora: Podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění a provedeném testování (ke stažení na www.ddmzvonek.cz), datum podpisu musí být
7. 7., přezůvky do vnitřních prostor DDM.
S sebou mít na každý den: pokrývku hlavy, batůžek, láhev na pití - podepsanou, ochranný krém
proti slunci, repelent proti klíšťatům, pláštěnku – nutná!, zabalenou roušku v sáčku, oblečení a
obutí dle počasí a dle programu.
Program tábora bude přizpůsoben fyzické zdatnosti a věku dětí a také změnám počasí.
Rodiče jsou povinni být k dispozici na telefonu během konání příměstského tábora a vyzvednout si
účastníka, kdyby nastala krizová situace.
V ceně zahrnuto: svačiny, oběd, pitný režim, materiální zabezpečení, pojištění.
Program:
Středa: Program v parku. Oběd v jídelně SŠ Vizovice. Odpoledne na zahradě a v budově DDM.
Čtvrtek:
Ráno odchod ke srubu (za Chrastešovským podjezdem
doprava, po asfaltové cestě do kopce – Hodišova;
červená turistická značka směr Oškerovy paseky).
Celodenní pobyt u srubu, vaření oběda - polévky, hry na
louce a v lese.
S sebou navíc: ráno děti nastříkat repelentem proti
klíšťatům, ešus nebo plecháček - na polévku, popř.
plastovou misku, velkou lžičku, utěrku, oblečení do
lesa - na slunné i deštivé počasí, dle zdatnosti nožík.
Vyzvednutí dětí od 15:30 hod. v DDM Zvonek.
Pátek:
Dopoledne – turistika, les háj. Oběd v jídelně SŠ
Vizovice. Odpoledne program na zahradě DDM.

V případě slunného počasí budou do programu zahrnuty
vodní hry (s sebou plavky, ručník). Budeme informovat v průběhu tábora.
Těší se na Vás: Martin, Lucka Holíková.

