Informace a seznam věcí
na tábory 4CAMPS
Při příjezdu na tábor musí být předloženy tyto dokumenty
(bez jejich předložení není možné na tábory 4CAMPS nastoupit)
podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor
potvrzení od lékaře, kopie průkazu pojištěnce
podepsaný táborový řád

V případě zahraničního pobytu:
pas/občanský průkaz pro osobu mladší 15let
podepsaný souhlas s pobytem nezletilého účastníka v zahraničí zákonným zástupcem

Seznam věcí na tábory 4CAMPS
Oblečení a obuv

Hygienické potřeby, léky
a zdravotní pomůcky

Potřeby pro volný čas

8x ponožky
8x spodní prádlo
8x tričko
2x mikina
svetr
2x dlouhé kalhoty (tepláky)

kartáček na zuby
zubní pasta
hřeben/kartáč
šampon
sprchový gel, mýdlo
2-3 ručníky

0,5 l plastová láhev!
batůžek na výlety
poznámkový blok
psací potřeby, pastelky
hudební nástroj

2x krátké kalhoty (kraťasy)

dívčí hygienické potřeby

bunda

5x papírové kapesníčky

dlouhá pláštěnka

sluneční brýle

plavky

repellent

pokrývka hlavy!

krém na opalování

sportovní obuv do tělocvičny
pevná obuv do přírody
sandále (žabky)
domácí přezůvky
Pro herní campy - pokud děti mají herní účty, napište jim PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE k daným hrám.
Opakované zadávání špatného hesla může způsobit zablokování našich IP adres. To znemožní hraní všem
dětem.

Seznam doporučených věcí pro jednotlivé tábory 4CAMPS
PlayCamp
CraftCamp
FortniteCamp

VideoCamp

Organizátorem táborů 4CAMPS je Zvědavý medvěd z.s.
se sídlem K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 06832890

myš k PC

vlastní technika
(kamera atd.)

sluchátka,
klávesnice

paruka,
klobouk, kostým,
rekvizity

Přihlašovací údaje

jiné oblíbené věci
použitelné k
natáčení

Upozorňujeme!
Na tábory 4CAMPS je příšně zakázáno přinést: zbraně, nože, nůžky, drogy, omamné látky, cigarety,
alkohol, zápalná zařízení, obranné spreje a jiné předměty určené k sebeobraně
V případě opakovaného nebo hrubého porušení táborového řádu bude účastník z tábora 4CAMPS
vyloučen bez náhrady.
Doporučené kapesné na týden je 500 Kč, jeho výše je na individuálním zvážení.
Na konci pobytu na táboře bude mít účastník možnost nákupu ve stánku, který nabízí oblíbené upomínkové
předměty s tématikou her a táborů 4CAMPS – trička, náramky, plakáty, knihy atp.
Cenné předměty – pokud si účastník táborů 4CAMPS vezme cenné předměty a zde se poškodí nebo
ztratí, upozorňujeme, že za tyto cenné předměty organizátor táborů neručí.
Účastníci táborů 4CAMPS mají k dispozici uzamykatelný prostor u svého oddílového vedoucího.
Velmi se těšíme na společné táborové zážitky :)

V Praze 10. května 2022

Tom Ristovský
Předseda spolku Zvědavý medvěd z.s.
Tým 4CAMPS

Organizátorem táborů 4CAMPS je Zvědavý medvěd z.s.
se sídlem K Žižkovu 640/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 06832890
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