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ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2008
souhrnné informace pro rodiče i děti
ODJEZD : v sobotu 28. června 2008 v 9.00 z Prahy – Vršovic (!!!) (R953)
NÁVRAT : v úterý 15. července 2008 v 17.45 – Praha – Masarykovo nádraží (R1785/964)
ADRESA : Tábor DPS Rolnička, Autocamping Velký Dřevíč, Hronov IV, PSČ 549 34
TELEFONICKÉ SPOJENÍ (pouze v nutných případech) : 608 237 147
 SRAZ NA ODJEZD : Vlak vyjíždí z Prahy – Vršovic, kde by sice nemuselo nastupovat tolik lidí,
ale jedou pouze 3 vagóny, a tak bude nutné si včas najít místa (začátek prázdnin a sobota). Sraz je
v hale nádraží Praha - Vršovice nejpozději v 8.30. V okamžiku, kdy bude ohlášeno nástupiště, se
přesuneme k vlaku (i tehdy, bude-li to dříve než v 8.30 – sledujte vývěsku). Vlak by měl být přistaven
mezi 8.30 a 8.45.
 VĚCI S SEBOU (povinné): ešus (dvoudílný), hrneček, příbor, lžíce, malá lžička, toaletní potřeby,
PLASTOVÁ láhev na pití, která jde dobře zavřít, sešit A5, psací potřeby, základní barvičky (pastelky),
zavírací nůž, nůžky, svítící baterka + náhradní baterie (NE SVÍČKA !!!), šátek, chlebník nebo malý
baťůžek na výlety (možno vzít na cestu), pružné obinadlo(!), sborové zpěvníky (kdo má), utěrka na
ešus, hadr na otření čehokoliv(!), kapesné dle uvážení rodičů (pouze pro vlastní potřebu dětí – nebude
nutné z něj cokoliv platit!), pytel na špinavé prádlo.
 ODĚV A OBUV : v čem budeš spát, v čem budeš chodit na výlety/do města - když bude velké
teplo/zima, když bude pršet - věci na převléknutí, v čem se budeš pohybovat po tábořišti, příp. večer u
ohně (ne šusťáková souprava!!!), atd., plavky, pláštěnka (igelitová - ne nepromokavá bunda!), čepice
(!) (ne snad kulicha proti zimě, ale něco na hlavu proti sluníčku), 2x pevné boty na chození (pohodlné
a rozchozené !!!), lehkou letní obuv (sandály)
 ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA : jedno starší prostěradlo, kterého by nebyla škoda (vrátí se zpět domů) určeno k položení na podlážku stanu, aby : 1) se zmenšilo nebezpečí jejího poškození, 2) se dalo ve
stanu snadněji UKLÍZET (v případě potřeby možno i s obsahem komplexně vytáhnout ze stanu jako
balík a odnést do potoka nebo přímo do popelnice ☺ )
 VŠECHNY DĚTI MUSÍ MÍT : spací pytel a karimatku
 DOKLAD O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI… odevzdejte potvrzený od ošetřujícího lékaře
nejpozději při odjezdu – bez něho dítě nemůže odjet!
 DÁLE S SEBOU : očkovací průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (obojí může být
kopie). Případné pravidelně užívané léky předejte v dostatečném množství (označte jméno dítěte a
dávkování – děti je nesmějí mít u sebe).
 TRAMVAJENKU nebo jiný doklad s fotografií a rodným číslem nebo datem narození (pouze děti
starší 10 let) – nutné pro slevy.
 VŠECHNY VĚCI by měly být zabalené v batohu nebo krosně, v žádném případě v kufru, protože
by ho nebylo kam uložit ve stanu.
 NA CESTU : dejte dětem jídlo na celý den - potraviny, které snadno nepodléhají zkáze. Do kempu
přijedeme kolem poledne, večeři už budeme mít společnou.
 Pokud nejpozději v úterý 24. 6. přinesete něco z věcí, které si budete brát s sebou, může je na tábor
odvézt auto.
 Případné další informace můžete získat na telefonním čísle : 608 237 147 nebo na e-mailové adrese
rolnickapraha12@seznam.cz nebo na stránkách www.rolnickapraha12.cz .
Dan M. Gerych

