Začiatok tábora
Účastníkov pobytu očakávame v v Športhoteli Nesvady, NOVÉ ZÁMKY kde vás
privítajú naši Wachumba vedúci označení Wachumba farbami (tričká, mikiny,
banner) v deň začiatku tábora.
GPS súradnice: 48.892938, 18.532242
1. turnus: v nedeľu 31.07.2022 od 10:00 do 11:30 hod.

Chceme upozorniť rodičov, že z dôvodu zvýšených hygienických opatrení vstup do
zariadenia bude umožnený LEN účastníkom tábora.

Odchod z tábora:
1. turnus: v nedeľu 07.08.2022 od 09:30 do 11:00 hod.

Potrebné doklady a na čo nezabudnúť
Pri príchode nezabudnite predložiť pre vedúcich tábora a zdravotníka:
- vyhlásenie rodiča a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa potvrdené
ošetrujúcim lekárom dieťaťa
- kartičku poistenca – kópia
- lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva

Zoznam vecí, ktoré sú pre pobyt v tábore dôležité
Nakoľko ide o pobyt v prírode odporúčame deťom staršie oblečenie.
Floorballová hokejka
Vlastnú výstroj, ktorú používate (najmä brankári)
Vhodné športové oblečenie (dostatok tričiek a krátkych nohavíc, prihliadnuc
na vysoké teploty )
Vhodná športová obuv (hlavne do haly)
Elastický obväz
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1 biele tričko (využijeme v rámci programu)
Tričká, krátke nohavice a pod
Tepláková súprava
Teplé oblečenie v prípade chladnejšieho počasia
Dostatok spodného prádla (aby si deti v tábore nemuseli prať)
Ponožky, podkolienky
Pyžamo
Šatka alebo čiapka, šiltovka
Športová obuv (2 ks)
Domáca obuv - prezúvky
Nepremokavá vetrovka s kapucňou
Šľapky do vody
Pršiplášť
Plavky
Uteráky
Slnečné okuliare
Krém na opaľovanie, krém na tvár
Repelent proti bodavému hmyzu
Baterka (na svietenie) alebo čelovka
Fľaša na vodu
Malý ruksak (na výlety)

Dôležité oznámenia
Neodporúčame dávať účastníkom so sebou cenné veci (väčší obnos peňazí, mobilné
telefóny a iné cennosti), organizátor pobytu nepreberá zodpovednosť za ich
stratu alebo poškodenie. Cenné veci, ktoré chcete nechať svojim deťom
odporúčame uschovať u oddielových vedúcich Vašich detí.
V prípade, že Vaše dieťa spôsobí počas pobytu materiálnu škodu a nemáte
zakúpené komplexné cestovné poistenie, rodič ako zákonný zástupca dieťaťa je
povinný ju nahradiť.
V prípade, že dieťa opakovane poruší interné pravidlá tábora (fajčenie, požívanie
alkoholických nápojov, drogy, agresivita, opustenie priestorov tábora bez vedomia
vedúcich a pod.) vedúci má právo dieťa vylúčiť z tábora bez finančnej
kompenzácie.

Stravovanie detí
Pobyt začína obedom o 12:30 hod. a končí desiatou, deti majú zabezpečený
počas celého tábora pitný režim a stravu 5x denne.
Deti, ktoré majú špeciálne stravovacie obmedzenie (napr. diabetes, bezlepková,
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histamínová dieta, alergie a podobne), nám treba nahlásiť aspoň 14 dní vopred.

Ďalšie odpovede na Vaše otázky nájdete v sekcií FAQ.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám
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