POKYNY PRO RODIČE
ADRESA SOUSTŘEDĚNÍ:
Kroužky nad Moníncem, Ounuz 12, 391 33 Jistebnice
ODJEZD A PŘÍJEZD:
Odjezd: pondělí 23.8.2021, sraz 09:30 hod.
náměstí Bratří Jandusů na parkovišti
Příjezd: pondělí 30.8.2021 13:00 – 14:00 hod (bude upřesněno)
náměstí Bratří Jandusů na parkovišti
U ODJEZDU:
Děti nesmí doprovázet k autobusu osoba, které v posledních 14-ti dnech byla
nařízena karanténa, nebo přišla do styku s osobou, které byla nařízena
karanténa. Doprovod musí mít respirátor!
Děti v autobuse musí mít roušky nebo respirátor.
Děti u autobusu předáte trenérům a přítomnému zdravotníkovi (Renáta Königová
603147432), zároveň odevzdáte vyplněné a podepsané dokumenty.
- pobytový řád
- prohlášení zákonného zástupce (bezinfekčnost) podpis v den odjezdu
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- zdravotní kartu
- zdravotní posudek od lékaře, max. stáří 1 rok a kopii kartičky pojištěnce.
Ke stažení na www.dbt.dance.
PCR test stáří max. 48hod., nebo antigenní test stáři max.24hod. (v případě
antigenu ještě jeden test s sebou), nebo potvrzení o plném očkování a
prohlášení, že si udělal antigenní test v den odjezdu.
Bez těchto dokumentů dítě nebude přijato.
Dále zdravotníkovi předáte léky a případné další informace o zdravotním stavu
dítěte. Pokud má dítě zdravotní problémy při jízdě, doporučujeme dát mu cca 20 min.
před odjezdem Kinedryl a přibalíte ke zdravotní kartě Kinedryl na zpáteční cestu.
Žádné z dětí u sebe nesmí mít léky.
Kapesné doporučujeme cca 300,-Kč, u malých dětí vložte peníze do nadepsané
obálky a odevzdejte trenérovi.
Stravování začíná obědem.
Po dobu soustředění, z důvodu Covid-19, jsou NÁVŠTĚVY RODIČŮ ZAKÁZÁNY.

Dále upozorňujeme, že vzhledem k podstatnému nárůstu cen pojištění a skutečnosti,
že řada dětí je již úrazově pojištěna v rámci svých rodin, děti na soustředění nejsou
pojištěny proti úrazu. V případě, že některé z dětí poničí vybavení, bude tato škoda
uhrazena z kapesného dítěte, v případě vyšší částky po dohodě s rodiči.

DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ:
7 souprav spodního prádla
Pyžamo + mazlíčka na spaní
10 ponožek
2 taneční boty (do tělocvičny a na ven) + JUNIOŘI boty s podpatkem
Další boty dle uvážení (tenisky, crocsy, holiny)
Batůžek
Baterka
Min. 2 ručníky + jeden navíc na tréninky
Plavky + potřeby k vodě (v případě neplavce kruh nebo rukávky)
Čepice nebo šátek
Pláštěnka a bunda proti dešti – nutné!!!
Oblečení zvlášť na trénování, do tělocvičny a na ven. Zvlášť na hry a pobyt v přírodě
Myslete i na teplejší oblečení
Hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, šampon, repelent, krém na opalování,
hřeben, hodně gumiček, kapesníky)
JVK a HVK šátek a podpatky
DVK kdo má, vezme si švihadlo
Chrániče na kolena
Každý bude mít, elastické obinadlo, případně i tejpy!
Každý bude mít PYTEL NA ŠPINAVÉ PRÁDLO!

