Pokyny pro rodiče – Přeshraniční město dětí Střegom
Vážení rodiče,
v tomto dokumentu naleznete závazné pokyny, které prosím dodržujte s ohledem na zdárný průběh
celé akce, spokojenost Vašich dětí i Vás.
Termín : neděle 14.7.2019 – pátek 19.7.2019
Místo konání akce:
Areál sportu a rekreace, (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu)
ul. Adama Mickiewicza 2, Strzegom
Na co nesmíte zapomenout?
Nejpozději při odjezdu je nutné odevzdat (vše prosím předejte v obálce nadepsané jménem dítěte)
1. Cestovní pas
2. Cestovní pojištění – úrazové pojištění a pojištění léčebních výloh v zahraničí – zajišťují
rodiče!!!
3. Potvrzení o Zdravotní způsobilost dítěte vydané praktickým lékařem (má platnost 1 rok a
můžete použít opakovaně)
4. Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané v den odjezdu na tábor)
5. Souhlas s podáním léků
6. Kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
7. Léky, které dítě pravidelně užívá s písemnou instrukcí pro zdravotníka tábora. Potřebné léky
dodejte v dostatečném množství (popsat způsob dávkování a léky podepsat jménem dítěte)
Formuláře všech dokumentů ke stažení naleznete na www.ceskemestodeti.cz
Kapesné:
Doporučujeme na polskou měnu vyměnit max. 500,-Kč
Ubytování:
Ubytování v hotelu Stragona
Stravování:
Pro děti je zajištěno celodenní stravování a pitný režim.
Stravování bude probíhat v Hotelu Stragona, který se nachází v těsné blízkosti sportovního areálu.
Pitný režim a drobné občerstvení bude pro děti k dispozici přímo v areálu.
Zahájení stravování v neděli 14.7. večeří
Ukončení stravování v pátek 19.7. snídaní
Zdravotní komplikace
Na táboře má zdraví dětí na starosti český zdravotník, který je součástí našeho týmu.
Zároveň je přítomen profesionální tlumočník, který v případě potřeby zajistí komunikaci se
zdravotnickým zařízením.
1. V případě úrazu, který si vyžádá ošetření v nemocnici, informujeme rodiče okamžitě po
ošetření a konzultujeme další postup.
2. Drobné oděrky, odřená kolena, štípance… jsou ošetřeny a je o nich veden záznam ve
zdravotním deníku. Rodičům v těchto případech nevoláme.
3. Při nachlazení budeme informovat rodiče pouze v případě komplikací

Pokyny k dopravě a doporučený seznam věcí naleznete v samostatném dokumentu.
Těšíme se na Vaše děti.
Tým Přeshraničního města dětí Střegom

