Začiatok tábora
Účastníkov pobytu očakávame v Penzióne Brest v Jasenskej doline, kde vás privítajú
naši Wachumba vedúci označení Wachumba farbami (tričká, mikiny, banner) v deň
začiatku tábora.
GPS súradnice: 49.3790663, 18.68964560
1. turnus: v nedeľu 03.07.2022 od 11:00 do 12:30 hod.
2. turnus: v nedeľu 17.07.2022 od 11:00 do 12:30 hod.
3. turnus: v nedeľu 14.08.2022 od 11:00 do 12:30 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 10.07.2022 od 09:30 do 11:00 hod.
2. turnus: v nedeľu 24.07.2022 od 09:30 do 11:00 hod.
3. turnus: v nedeľu 21.08.2022 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 – v súlade s usmernením hlavného hygienika
Slovenskej republiky zo dňa 17.6.2021
- kartičku poistenca – kópia
- lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
- negatívny PCR test nie starší ako 72 hod. (neplatí, ak spĺňate jednu z
výnimiek )

Zoznam vecí, ktoré sú pre pobyt v tábore dôležité
Nakoľko ide o pobyt v prírode odporúčame deťom staršie oblečenie.
Mobil/foťák/outdoorovú kameru, ak máš vlastnú (v tábore budeme mať dosť
techniky, ktorú môžeš používať, ale ak si zvyknutý na svoje, tak si ju prines
a odlož u vedúceho)
Notebook (tak isto, v tábore budeme mať Macbooky na prácu, ale ak si
zvyknutý na vlastný stroj, môžeš si ho zobrať a bezpečne odložiť u
vedúceho)
Selfie stick (ak maš)
1 biele lacné tričko (využijeme v rámci programu)
Phoca PDF

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 obuv
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)

Vzhľadom na súčasnú situáciu a zvýšené hygienické opatrenia tiež odporúčame
deťom priniesť si:
Respirátor/rúško/bufku na prekrytie úst keď pôjdeme na exkurziu/výlet
Malý hygienický uterák
Dezinfekciu na ruky
1-rázové utierky
Papierové vreckovky
Namiesto tuhého mydla je lepšie mať tekuté mydlo v dávkovači

Dôležité oznámenia
Neodporúčame dávať účastníkom so sebou cenné veci (väčší obnos peňazí, drahé
šperky, či 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
Phoca PDF
počas celého tábora pitný režim a stravu 5x denne.

Deti, ktoré majú špeciálne stravovacie obmedzenie (napr. diabetes, bezlepková,
histamínová diéta, 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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