Začiatok tábora
Účastníkov pobytu očakávame v Penzión Brest, Jasenská Dolina,kde Vás privítajú
naši Wachumba vedúci označení Wachumba farbami (tričká, mikiny,
banner).02.01.2023 od 10:00 do 12:00 hod.
Odchod z tábora je 07.01.2023 do 12:00 hod.

Doprava
V prípade zakúpenia spoločnej dopravy Vám bližšie informácie budú v
dostatočnom predstihu zaslané na mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v prihláške.
Intividuálna doprava: Penzión Brest, Jasenská Dolina sa nachádza v lyžiarskom
stredisku Jasenská Dolina, cca 11 km od Martina
GPS súradnice: 49.01188792790593, 19.027105767790655

Potrebné doklady a na čo nezabudnúť
Pri príchode nezabudnite predložiť pre vedúcich tábora a zdravotníka:
vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa. Prosíme rodičov a zákonných
zástupcov nech dôkladne zvážia zdravotný stav 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. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu, sa budeme snažiť čo najviac aktivít presunúť a realizovať vonku.
Doporučujeme teda nabaliť deťom viac teplého oblečenia aj do zásoby.
čelovka/ baterka

Phoca PDF

teplé zimné lyžiarske oblečenie – aj do rezervy
zimná ČIAPKA – odporúčame aspoň dve
kukla/nákrčník pod prilbu
lyžiarska/ snowboard prilba
zimné lyžiarske/ snowboard rukavice – odporúčame aspoň dva páry
lyžiarske/ snowboard okuliare a slnečné okuliare
tričká, teplé nohavice, mikiny/svetre a pod.
nepremokavá zimná obuv (odporúčame 2x)
krém na opaľovanie
krém na tvár, balzam na pery
tepláková súprava
pyžamo
dostatok spodného prádla na celý pobyt
aspoň 2-3ks teplé ponožky, podkolienky
prezúvky
plavky a šľapky do vody (ak ste si zakúpili doplnkový výlet do aquaparku)
nepremokavá vetrovka s kapucňou
hygienické potreby (uterák - malý aj veľký), zubná kefka, pasta, mydlo,
sprchový šampón, rúško, hygienické vreckovky... )
termoska alebo fľaša na horúci čaj (nie plastovú)
malý ruksak (min 20l)

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, rodič ako zákonný
zástupca dieťaťa je povinný ju uhradiť.
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 poslať dieťa domov bez finančnej
kompenzácie.

Čo očakávať od programu?
Program tábora je zameraný predovšetkým na lyžovanie a snowboarding pod
vedením skúsených inštruktorov, ako aj voľnočasové aktivity v zimnej prírode.
Svahy rôznej náročnosti s umelým zasnežovaním a náš tím sú prísľubom
celodenného športového vyžitia s rôznymi hrami a aktivitami. Viac o animačnom
programe.

Phoca PDF

Všetky ďalšie podrobnosti Vám ochotne vysvetlíme v deň nástupu detí do tábora.

Stravovanie detí
Pobyt začína obedom o 13:00 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,
histamínová dieta, alergie a podobne), nám treba nahlásiť 14 dní vopred.

Ďalšie odpovede na vaše otázky nájdete v sekcii FAQ. A to, že sa netreba báť o
sneh zistíte na našom táborovom blogu.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?
Napíšte nám
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