17. 7. 2017

POUTNICKÝ ZPRAVODAJ
DŮLEŽITÉ INFORMACE - TÁBOR!!!
•
•
•
•

Na webu je aktuální čas a místo odjezdu i návratu. Pozor, letos jedeme vlakem z Vršovic.
Na návštěvní den může přijet pouze ten, kdo se nahlásil. Přijeďte v 10:00 (začíná program) a odjíždět budete
v 16:00. kdo si objednal oběd, bude ho mít připravený. Parkujte mimo táborovou louku.
Ode všech ještě nemáme posudek o zdravotní způsobilosti (zdravotní kartu). Koukněte se na tabulku na web
a dodejte co nejdříve, nebo nám napište, že předáte při odjezdu. Rozhodně ale nějak reagujte.
Je nutné vyplnit bezinfekčnost a prohlášení o podání léků + ošetření zdravotníkem (u srazu na tábor
podepíšete zdravotníkovi či si je můžete vytisknout a podepsat předem).

V rámci tábora budeme s dětmi slavit Vánoce. Nezmiňujte se o tom dětem! Prosíme o zabalení malého dárku pro své
děti a předání vedoucím při srazu na tábor. Návrhy dárků: kapesní nožík, dřevo na podpal, písek na vytvoření pláže,
semínka na vysazení tulipánů... Tedy nic velkého či drahého.
S SEBOU: kromě běžných věcí (viz doporučený seznam věcí) nezapomeňte na kouzelnický hábit černé barvy,
poloformální oděv na ples (stačí např. stará košile + džíny), děti kteří mají ampulky z výprav, nechť je
nezapomenou vzít s sebou je dovoleno pouze sladkostí/slaností tolik, kolik se vejde do podepsané krabičky
maximálních rozměrů 20 x 15 x 10 cm, balené pití není dovoleno

Až v den odjezdu odevzdejte:
• průkaz zdravotní pojišťovny
• očkovací průkaz (pokud máte)
• případné léky v podepsaném obalu (pytlík, fóliové desky, krabička,…) spolu s informací o dávkování
Poštovní adresa a telefon do tábora:
LDT Zátoka pláňat, obchod Keblov, Keblov 75, PSČ: 257 65
hlavní vedoucí: Matěj Turek, tel. 773 649 841, informace, hovory, SMS, směřujte během tábora i před na jeho mobilní
telefon. Během tábora piště SMS, nebudeme vždy dostupní a odpovíme až večer.
zdravotník: Ondřej Turek (Opičák), 774 570 292
zástupce hlavního vedoucího: Libuše Latrová (Bláťa), tel. 728 312 480. Volejte ji jen v akutních případech, kdy
odpověď nepočká do večera a hlavní vedoucí nebere telefon.
Aktuální informace na stránce http://poutnici.desitka.cz/tabor

STARTOVAČ + REKONSTRUKCE KLUBOVNY:
Chceme vytvořit místo, které bude nekomerční a pro všechny. Víme jak na to, jen na rekonstrukci potřebujeme peníze.
Můžete nám pomoci následovně:
1) Přispět libovolnou částkou a vybrat si případnou odměnu https://www.startovac.cz/projekty/neobycejna-klubovna
2) Sdílet tuto informaci dál skrze Facebook (tlačítko sdílet – veřejně na svém profilu) / e-mail / zmínka kolegům v
práci… Jistě budete vědět, kam předat naši prosbu.
3) Pomoci svou silou při rekonstrukci. Pravidelně vypisujeme termíny brigád na http://poutnici.desitka.cz/klubovna
Všem přejeme krásné léto, těšíme se na tábor a děkujeme za případnou pomoc.

KONTAKT NA ODDÍL:
Libuše (Bláťa) Latrová, telefon: 728 312 480
E-mail: oddilpoutnici@gmail.com
Web: poutnici.desitka.cz
Facebook: facebook.com/oddil.poutnici
YouTube: youtube.com/oddilpoutnici
Působíme pod MOP Tuláci: tulaci.eu

