Odjezd/příjezd, věci na cestu – Letní tábor - Betynka
Odjezd - Sraz





pátek 1.7.2022 sraz v 9:00 BETYNKALAND – Děvín, Výmolova 7, Praha 5
zde uložíme věci do auta a autobusu
Děti pojedou autobusem.
Prosím o předání dětí bez vší!!! Moc děkuji

Příjezd - předání:
 Pátek 15.7.2022 kolem 15:00
 Přijedeme na stejné místo
 Při návratu Vám zašleme SMS po cestě do Prahy, abyste nečekali dlouho
Místo předání věcí a dětí :
 BETYNKALAND – Děvín, Výmolova 7, Praha 5 - Radlice
 Metro ,,B‘‘ stanice ,,Radlická“- asi 10min cesty, výborná možnost parkování aut
 N 50°3.13075', E 14°23.69018'
 Zde najdete mapku jak k nám - http://betynka.cz/index.php/kontaktykontakty
U srazu odevzdáte :
 1.obálku s penězi (asi 300,-Kč na výlety, vstupy a drobnosti)
 2.obálku ke zdravotnímu stavu dítěte (Prohlášení, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, očkovacího
průkazu/nebo sepsaná očkování s daty, popis pravidelného užívání léků)
 3.obálku s pohledy pro dítě (dejte pohledy i starším dětem, jsou rádi když také dostanou) – zasílání pohledů je
většinou problémovější, jsou státní svátky a pošta moc nechodí, jistější je dát nám je s sebou.
 4.léky- užívá-li je dítě pravidelně, rozdělené v krabičkách dle dnů a dávek s popisem.
 5.obálka, pouzdro – s náhradními bateriemi do baterky, nožík, případně u mladších šitíčko, pokud nechcete ,
aby je měli u sebe

Batoh









pohodlný na nošení, aby se do něj vešli níže popsané věci (i během tábora)
větší svačina (začínáme večeří)
2x 0,5 l láhev s pitím (na stálé používání- podepsanou)
kapesníky
vlhčené ubrousky
obyčejná tužka
malý sešit nebo bloček- lehký
pláštěnka (pokud dítě nemá nepromokavou bundu)

Jak bude odevzdání a odjezd probíhat
 věci postavíte na místo tomu určené - nebo do autobusu, dle dané situace
 obálky odevzdáte vedoucím, které se k tomu budou hlásit
 vedoucím odevzdáte i věci, které máte pro nás, jako dar, nebo pomoc
 S dětmi se rozloučíte a my si je odvedeme do haly, kde se seznámíme a zahájíme naší etapovou hru,
chvíli si něco zahrajeme, dojdeme si na záchod a až odjedou všichni rodiče a naložíme věci do
autobusu, nasedneme do autobusu a odjedeme.
Jak bude probíhat příjezd
 Dětem dáme všechny obálky, kopie dokladů, zbytek peněz,… do batohu
 Děti vám budeme předávat z autobusu

