
Poslední informace k táboru.

Nejpozději  do 20. 6. 2021 doložit (poslat e-mailem
lenka.orleans@seznam.cz nebo vhodit do schránky na adrese Lazecká
99/26,Podvihov) tyto dokumenty:

Děti do 15 let:
1. https://www.12dohoda.cz/dokumenty-ke-stazeni/prihlasky/posudek-zdravotni-zpusobi

losti-ditete/
2. https://www.12dohoda.cz/souhlas-zakonnych-zastupcu-s-poskytovanim-informaci-o-z

dravotnim-stavu-ditete-vedoucimu-a-zdravotnikovi-akce/
3. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Děti starší 15 let doloží navíc ještě toto:
4. https://www.12dohoda.cz/potvrzeni-o-zdravotni-zpusobilosti-pro-praci-s-detmi/
5. Potravinářský průkaz

V den odjezdu na tábor dítě odevzdá zdravotníkovi nebo pověřené
osobě:

1. Potvrzení o bezinfekčnosti
https://www.12dohoda.cz/dokumenty-ke-stazeni/prihlasky/bezinfekcnost-2/

2. léky, které dítě užívá
3. Potvrzení o testování, prodělání covidu, očkování, nebo si udělá svůj test. (do 15.

6. poslat informaci na mejl, jakým způsobem se budete
testovat!!!!)

Nová adresa na tábor:

rodina Bezecná

Tábor 12. Dohoda

jméno dítěte

Roudno 96

792 01 Bruntál

Posílejte pouze dopisy a pohlednice, které se vejdou do běžné poštovní
schránky.
Balíky nebude od pošty nikdo přebírat!!!!!
Neposílejte poštu na OÚ Roudno!!!!
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NUTNÉ!!!! Důležité!!!! Povinné!!!

ve čtvrtek 24. 6. v 16 hodin u přehrady na Přerovci proběhne
kontrola vybavení a kol všech dětí starších 14 let.
Do povinné výbavy jsme přidali reflexní vestu, kterou budou mít děti na sobě při cestě
na tábor i ostatních výletech na kolech během tábora!

Seznam věcí na tábor na kolech:
https://www.12dohoda.cz/seznam-veci-na-cestu-na-tabor-na-kolech/

Odjezd na tábor: 1. 7. 2021 v 7:30 u přehrady na Přerovci, po předání
bezinfekčnosti a testování.

Osobní věci dovezte dětem na tábořiště 1. 7. od 18:00 do 18:30 hodin.
Prosím, domluvte se mezi sebou, kdo komu vezme věci, ať nejede každý rodič zvlášť!!!!

Příjezd dětí do 14 let na tábořiště - 3. 7. 2021 mezi 15:00 - 15:30
hodin - zdravotníkovi předejte bezinfekčnost, testování a léky

Seznam věcí na tábor: https://www.12dohoda.cz/seznam-veci-na-tabor-2021/

Tábor končí v sobotu 17. 7. 2020. Vyzvedněte si své děti z tábořiště
mezi 9:00 a 9:30 hodin.
Děti, které přijely na kolech, tak na kolech z tábora také odjedou. V
daném čase si přijeďte nebo domluvte odvoz věcí.

https://www.12dohoda.cz/2021/05/24/dopis-od-hartolda/

https://www.12dohoda.cz/2021/05/22/dokumenty-k-odevzdani-a-informace-k-odjezdu-na-tab
or/

Všechny informace naleznete tady:

https://www.12dohoda.cz/tabor-2021/
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