
 

 
 

Dětský letní tábor „Po stopách Rangerů“ 

18.8. - 25. 8. 2018 
 

SEZNAM VĚCÍ (doporučujeme): 

 

Spacák, menší polštářek, karimatku,  

Ešus, lžíci + malou lžičku, nerozbitný hrnek, utěrku, kapesní nůž (vše podepsané!) 

2 starší kalhoty (tepláky) 

2 krátké kalhoty 

letní bundu (větrovku), svetr nebo teplou mikinu 

2 mikiny - dlouhý rukáv, 4 trička (kdo má tak také tričko a košili Royal Rangers) 

8 spodní prádlo 

8 párů ponožek + 1 teplé 

oblečení na spaní 

kapesníky, 1 ručník + 1 malý na ruce 

sandály, botasky a gumáky, gumové boty do vody a do lodě 

šátek, letní čepici proti slunci 

pláštěnku, batůžek nebo menší batoh (na výlet a cestu) + láhev na vodu 

toaletní potřeby (mýdlo, kartáček na zuby + pasta, hřeben, šampon, dívky - hygienické potřeby) 

krém na opalování s ochranným filtrem, plavky,  

baterku! (+ náhradní baterie) 

2x igelitka na špinavé prádlo a boty 

provázek, kolíčky na prádlo, 

propisku, malý sešit 

Bible 

Kapesné do 100 Kč, možnosti nákupu jsou velmi omezené.  

KAŽDOU ČÁST OBLEČENÍ OZNAČTE JMÉNEM (děti oblečení tradičně ztrácejí a nejsme schopni dané 

věci identifikovat!) 

 

PROSÍM, NEDÁVEJTE DĚTEM: 

 

- mobily (dětem nedobíjíme mobily), elektroniku, drahé věci, mp3, nové oblečení ani sladkosti do zásoby. 

 

Věci doporučujeme sbalit do většího batohu na záda, co se případně do batohu nevleze, zkuste na batoh 

připnout. 

 

 

ODJEZD:  
 

Sraz všech účastníků bude v sobotu 18.8 v 10hod u budovy Apoštolské Církve v Havířově (Selská 29).  

Při předání dítěte v době odjezdu rodiče odevzdají zdravotníkovi Potvrzení o bezinfekčnosti podepsané v den 

odjezdu na tábor spolu s  průkazem pojišťovny, podepsanými léky a informacemi o jejich užívání.  

Alergikům přibalte léky, které užívají v případě zhoršení i pokud nemají před odjezdem žádné potíže! 

 

 



 

 
PŘÍJEZD: 

 

Příjezd v sobotu 25.8 mezi 15:00 – 15:30 hod autobusem k budově Apoštolské církve.  

Prosím, neparkujte auta před budovou z důvodu přistavení autobusu.  

 

 

Storno poplatky:  

 

V případě odhlášení do 30.6 - 20%, do 15.7 - 30%, po 15.7 - 50% z ceny tábora. V případě, že za své dítě 

zajistíte náhradníka, storno poplatek nebude účtován. 

 

POZNÁMKA: 

 

Prosíme, abyste nejezdili za námi na návštěvy. 

Volat můžete denně od 12:30 do 14 hod. na tel: 724 026 648 vedoucímu tábora Michalu Hřebíčkovi, popřípadě 

hospodáři Denise Hřebíčkové na tel. 739 584 191 

 

 

                                      

                          Práce naší 10. Přední hlídky je finančně podporována z rozpočtu města Havířov. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


