Začiatok tábora
Účastníkov pobytu očakávame na Hoteli Severka kde vás privítajú naši Wachumba
vedúci označení Wachumba farbami (tričká, mikiny, banner) v deň začiatku tábora.
GPS súradnice: 49.37915, 18.691877
1. turnus: v nedeľu 10.07.2022 od 11:00 do 12:30 hod.
2. turnus: v nedeľu 24.07.2022 od 11:00 do 12:30 hod.
3. turnus: v nedeľu 07.08.2022 od 11:00 do 12:30 hod.

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

Odchod z tábora:
1. turnus: v sobotu 16.07.2022 od 9:30 do 11:00 hod.
2. turnus: v sobotu 30.07.2022 od 9:30 do 11:00 hod.
2. turnus: v sobotu 13.08.2022 od 9:30 do 11:00 hod.

Odporúčaný zoznam vecí do tábora
Nakoľko ide o pobyt v prírode odporúčame si vziať staršie oblečenie.
1 biele tričko pre každého člena rodiny (využijeme v rámci programu)
Tričká, krátke nohavice a pod
Tepláková súprava - deti
Teplé oblečenie v prípade chladnejšieho počasia
Dostatok spodného prádla
Ponožky, podkolienky
Pyžamo - deti
Šatka alebo čiapka, šiltovka
Športová obuv (2 ks, rodičia 1 ks)
Domáca obuv - prezúvky
Nepremokavá vetrovka s kapucňou/ pršiplášť
Šľapky do vody
Pevná obuv vhodná na splav (šlapky vám môže v rieke odplaviť)
Plavky
Uteráky
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Slnečné okuliare
Krém na opaľovanie, krém na tvár
Repelent proti bodavému hmyzu
Baterka (na svietenie) alebo čelovka
Fľaša na vodu
Malý ruksak (na výlety)
Doklady - ako napr. kartičku poistenca
Lieky, ktoré pravidelne užívate

Dôležité oznámenia
V prípade, že účastník tábora spôsobí počas pobytu materiálnu škodu a nemáte
zakúpené komplexné cestovné poistenie, rodič ako zákonný zástupca dieťaťa je
povinný ju nahradiť.
Rodičov a detí, ktorí 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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