Informace k rekondičnímu pobytu
Odjezd: autobusem v sobotu 17.6.2017 v 8.30 hod. od budovy ZŠ Kozolupy. Autobus bude přistaven
v 8.00 hod.
Děti, které trpí nevolností v autobusu, nechť si vezmou lék (tabletu) již při snídani.
Stravování: začíná v sobotu večeří. Zabezpečte, prosím, dětem na cestu vhodné svačiny. K pití
nedávejte nápoje sycené kysličníkem uhličitým (zvýšená možnost nevolnosti).
NEZAPOMENOUT
1. obálka (jméno dítěte) – kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz + údaje o případných
zdravotních problémech, alergiích (zvláště na léky) + údaje o prodělaných dětských nemocích +
aktuální telefonní spojení na zákonné zástupce (v případě nutnosti)
Léky – v případě, že dítě pravidelně užívá léky, doporučujeme tyto léky předat při odjezdu pověřené
paní učitelce a zároveň je vhodné napsat způsob jejich užívání (jméno dítěte, název léku, způsob a čas
užívání) a přiložit do 1. obálky.
2. zalepená obálka (jméno dítěte + celková částka hotovosti) – hotovost (kapesné) v menších
bankovkách, která jim bude dle potřeby vydávána. Obálku předáte při odjezdu zalepenou pověřené
paní učitelce.
S sebou: vzhledem k programu rekondičního pobytu doporučujeme dětem sportovní oblečení –
dlouhé a krátké kalhoty, trička, teplý svetr, bundu, dostatečně velkou pláštěnku, plavky, oblečení na
převlečení při pobytu na chatě (tepláky), osobní prádlo, pyžamo, ponožky, pevné boty, lehčí obuv,
domácí obuv, (gumovky děti nepotřebují), hygienické potřeby, ručník, kapesníky, opalovací krém,
sluneční brýle, lehkou pokrývku hlavy – proti úpalu, (malý) batoh na záda – na vycházky a celodenní
výlety. Do tohoto batohu dejte, prosím, dětem na cestu vše potřebné – pláštěnku, svačiny, pití, sáček
na případnou nevolnost (do papírového vložte mikrotenový), menší kapesné na cestu. Ostatní věci
budou mít děti uložené v zavazadlovém prostoru autobusu.
Doporučujeme zákonným zástupcům, aby dětem nedávali s sebou cenné předměty. Na základě
nepříjemných zkušeností z minulých rekondičních pobytů zvažte i mobilní telefony (hlavně mladším
dětem).
Příjezd: v sobotu 24.6.2017 přibližně v 19.00 hod. k budově ZŠ (autobusová zastávka)

