Termín turnusu:
Odjezd:

z Lutína od stanoviště autobusů v 8:00 hod.,
z Olomouce od vchodu na stadion Míru u Husova sboru v 8:15 hod.,
z Přerova od Krytého bazénu v 8:50 hod.,
z Prostějova od vlakového nádraží v 8:20 hod.,
z Lipníka nad Bečvou v 9:20 hod. od ředitelství VLS

Příjezd:

do Lutína k stanovišti autobusů v 11:50 hod.,
do Olomouce v 11:30 hod. ke vchodu na stadion Míru,
do Přerova ke Krytému bazénu v 12:00 hod.
do Prostějova k vlakovému nádraží v 12:30 hod.,
do Lipníka nad Bečvou k ředitelství VLS v 11:30 hod.

Informace k vyplnění 2. a 3. dílu přihlášky
1.
2.

3.

část přihlášky – NETISKNĚTE. Máte ji v prvním emailu, který Vám byl zaslán v okamžiku rezervace.
část přihlášky – rodiče vyplní prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti. Toto prohlášení
nesmí být starší než jeden den před nástupem do tábora (datum je vyplněno). Tuto
část přihlášky odevzdá dítě při odjezdu do tábora příslušnému vedoucímu při nástupu
do autobusu.
část přihlášky – posudek o způsobilosti dítěte, společně s částí 2/3 a kartičkou pojištěnce, odevzdejte
u autobusu vedoucím, kteří budou čekat u dveří.
Rodičové, žádáme Vás, abyste děti v táboře z výchovných důvodů nenavštěvovali a nedávali s sebou
cenné věci, jako např. mobilní telefony a vysokou peněžní hotovost. Neradi bychom řešili případnou
ztrátu mobilního telefonu např. u her někde v lese v okolí tábora.
Mobilní telefon ruší oddílový program a jednotlivé malé dílčí problémy směřuje ihned na Vás.
Svému vedoucímu nebo praktikantovi prakticky nedává žádnou šanci s pomocí jeho řešení. Věřte,
že jsme na jakýkoliv problém velmi dobře připraveni.
Pozorně si taktéž, prosím, přečtěte „Seznam doporučeného vybavení“ a dobře připravte své ratolesti
na rozmary počasí (déšť, vítr, lesní terén)

Chcete-li s námi mluvit nebo napsat, zde jsou naše kontakty.
Hezký den J
Provozovatel
ZO OS KOVO SIGMA LUTÍN
Jana Sigmunda 313
783 49
Tel.: + 420 585 652 890
E-mail: L.NOGOL@SIGMA.CZ

Adresa místa LDT Sigma
Dětský tábor Sigma Lutín
Domašov nad Bystřicí
783 06
Tel.: +420 585 043 024
web: www.taborsigma.cz
GPS: 49.7488839 N, 17.4779836 E

