Roškopov 1+1 aneb jeden měsíc a jeden týden otevřeného prostoru 2022

10.7.-16.7. 2022 VÝTVARNÁ DÍLNA
Nástup: 10.7. ( neděle ) mezi 14:00 – 15:00 ( Žádáme rodiče, aby setrvávali v areálu tábora jen po dobu nezbytně nutnou
pro předání dítěte. )
Odjezd: 16.7. ( sobota ) Dílna bude zakončena ve 14:00 v Areálu Letních dílen Roškopov, kde se bude konat závěrečné
vystoupení účastníků muzikálové dílny a výstava účastníků výtvarné dílny! Tímto zveme všechny rodiče, aby se zúčastnili!!!
S sebou:
Speciální pomůcky: - čtvrtky bílé A3 ( 5 ks ), barevný papír A4 ( sada ), nůžky, řezák, lepidlo ( Herkules 250 g )
- přírodní provázek/motouz ( jutový )
- pastelky nebo polomastné pastely Giocondy ( hranaté! ), vodové barvy – ideálně ANILINKY
- lahvičku lepidla Klovatina, měkké tužky, ořezávátko, izolepa
- 3 štětce různých velikostí, stabilní kelímek na vodu
- staré bílé prostěradlo, velký kus čistého kartonu / kartonové krabice
- gumovou palici nebo starou vyřazenou paličku na maso
- ruční plochý sekáč neboli majzl ( a nebo jen co nejširší šroubovák )
- staré triko/plášť/zástěra, které se mohou výtvarnou činností zničit
( výtvarné potřeby, prosím, uložte do kufříku/krabice/tašky, která se dá snadno přenést – doporučujeme pomůcky podepsat! )
Seznam věcí: spací pytel + polštářek + prostěradlo ( povinné; nebo možno zapůjčit za poplatek 100,- Kč/týden )
baterka
pláštěnka
ručník, hygienické potřeby ( mýdlo, kartáček, pasta na zuby, krém na opalování,
přípravek proti hmyzu/klíšťatům, nejlépe ve spreji, šampón na vlasy, ..... )
kapesníky
kšiltovka, šátek, sluneční brýle!
batůžek na záda, velká láhev na pití
( propiska, pastelky, blok )
kniha, časopis nebo oblíbená hra na dobu volna (polední klid)
oblečení: větrovka, tepláková souprava, 2 trička ( krátký x dlouhý rukáv ), svetr, tílko, kraťasy
spodní prádlo, ponožky, plavky,......
boty: sportovní boty, pantofle, holínky, přezůvky do sálu KD
!!!Dokumenty: - průkaz pojištěnce
- potvrzení/posudek od lékaře ( formulář přiložen - vrátíme )
- prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den nástupu a prohlášení o souhlasu s aktuálním Táborovým
řádem vč. GDPR ( formuláře přiloženy )
- užívané léky v originálním balení na celou dobu pobytu, podepsané a s rozepsaným dávkováním
Prosíme rodiče, aby své děti podrobně seznámili s aktuálním Táborovým řádem!!!
Doporučené kapesné max. 200,-Kč!
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte zavolat!
Mgr. Kateřina Krejčová ( 728 124 816 )

