SEZNAM A POKYNY K POBYTU
 Odevzdat při předávání dítěte
-

Průkaz pojištěnce ( stačí fotokopie)
Vyjádření praktického lékaře ( stačí kopie)
Potvrzení o bezinfekčnosti- písemné prohlášení pěstounů
Kapesné: Na lyžařský pobyt není potřeba. Děti mají vše zajištěné včetně sladkých odměn. Na
hotelu ke koupi sladkosti pro děti nemají. Kapesné je osobním uvážení.
Léky – s popisem dávkování v případě denní medikace
Pro lyžařské pobyty nevratná záloha 1000,- Kč / osobu na vleky

 S sebou:
-

8x Spodní prádlo, ponožky
2x ručník
Obuv: zimní boty, přezůvky do budovy
Zimní bunda, zimní kalhoty (kombinéza)
3-4x tričko, tílko
1x mikina nebo svetr
2x tepláky
Plavky (v hotelu je bazén, vířivka a sauna)
Čepice, rukavice – 2x , šála
Osobní hygiena (kartáček, zubní pasta, mýdlo, hřeben, sponky/gumičky, u dospívajících dívek
přibalit intimní hygienu)
Flaška na pití (podepsaná)
Věci na spaní

lyžařské vybavení
-

Lyžařskou výstroj kompletní s helmou a brýlemi (potvrzení o servisu lyží – v příloze, nebo
čestné prohlášení)
- lyže svázané s holemi
- lyžařské boty v batohu

ZELENÉ OBLEČENÍ – GREEN PÁRTY – soutěž- nejvíce oblečené dítě v zelené barvě
Informace pořadatele pobytu







Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí snídaní v den odjezdu.
Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika mob. telefony, Mp3 přehrávače apod.), které dítě nebo rodič svěřilo do úschovy
vedoucímu pobytu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě ponechalo navzdory
upozornění při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
Omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně, předměty s erotickým
charakterem, pomůcky pro rozdělávání ohně a pyrotechnika jsou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a
jsou jednou z možností ukončení pobytu dítěte v případě jejich nálezu!
Prosíme zkontrolujte děti, zda nejsou aktuální vši
Mobilní telefon: zvažte, zda je pro dítě nutný a v případě, že mu jej s sebou budete
dávat, dejte mu nějaký starší (za ztrátu neručíme). Je možné zavolat vedoucímu ve
večerních hodinách

Tel. na vedoucí pobytu: Šlajsová: 727 935 242, Kneiflová 727 935 243

