11. - 16. 8. 2018 - cena: 1000 Kč


tábor pro děti ve věku 6 - 15 let, podmínkou je ukončená 1. třída ZŠ



konat se bude na výletišti u Myslivecké chaty v Bruzovicích



přes den se budou hrát hry, soutěžit v celotáborové hře a trénovat



k večeru soutěže, povídání si a zpívání u ohně, noční hry, atd.



jídlo se bude vařit v kotlíku nebo na ohni a spát se bude ve stanech



poznáš nové kamarády a určitě zažiješ mnoho zábavy



pro naše mladé hasiče povinné, z důvodu tréninků na závody



pro účast – do 30. června:

(omezený počet 30 dětí)

o zaplatit zálohu 500,- na účet č.: 1021613206/6100
o zaslat informace o dítěti (jméno a příjmení, datum narození, adresa,
kontakt na rodiče, a pokud máte stan - pro kolik osob) na email
hasicibruzovice@gmail.com, nebo SMS Petře Helvínové - 731179393


sraz:
o v neděli 11. srpna ve 14:00 u Myslivecké chaty v Bruzovicích
o odevzdat doplatek 500 Kč a průkazku zdravotní pojišťovny
o na místě podepisování přihlášek a prohlášení rodičů

Po 30. 6. se záloha zvyšuje o 200,- !!!

CO SEBOU:
 oblečení a obuv na tréninky, na hry, do lesa, atd. - minimálně:
 5 triček, 3 tepláky, 2 mikiny, 2 tenisky, crocsy nebo nazouváky
 oblečení na spaní (ne pyžamo)
 nepromokavou bundu nebo pláštěnku a gumáky!!
 dostatek ponožek! (v případě deště a tréninků bude velká spotřeba)
 repelent proti komárům a klíšťatům, opalovací krém
 spacák, karimatku, baterku nebo čelovku a kdo má tak i stan!
 hrnek, lžíci a vidličku - vše podepsané!!!
 osobní hygiena, plavky, ručník
 pokud dítě užívá pravidelně léky, odevzdat podepsané vedoucímu!

CO NEBRAT SEBOU:
 zbytečně moc peněz, cennosti, elektroniku
 mobily (max. uschované u vedoucího)
 NEDOPORUČUJEME návštěvy rodičů



balení stanů: v PÁ 16. srpna od 16:00, 16:30 předání diplomů, 17:00 konec

Po 30. 6. se záloha zvyšuje o 200,- !!!

