9. července 2021

Informace + seznam věcí
Letní soustředění Střelské Hoštice 24. - 29. července 2021
Sraz u ZUŠ Ilji Hurníka v sobotu 24.7.2021 v 11:00
Autobus na nás nemá kde čekat, proto přijede a my musíme
hromadně nastoupit a hned odjet. Odjezd je plánován na 11:30.

U odjezdu je třeba odevzdat
• Negativní test na Covid-19 nebo jeho kopii (doporučuji
PCR!) - pokud nemáte možnost udělat dítěti PCR test,
může být i antigenní.
• Nadepsaný sáček s léky (pokud dítě užívá) + lísteček s
poznámkou, jak často který lék má dítě užívat
• Vyplněnou a podepsanou BEZINFEKČNOST
• Průkazku zdravotní pojišťovny (nebo její kopie)
• Kdo chce - předepsané pohledy na každý den
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Seznam věcí - co určitě sbalit s sebou?
✦

Přezůvky!

✦

Pevná obuv i otevřená obuv

✦

Ručník, hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby,
sprchový gel, šampon)

✦

Kartáč na vlasy, gumičky

✦

Spodní prádlo a ponožky na každý den (+ náhradní)

✦

Oblečení do každého počasí (trička s krátkým i s dlouhým
rukávem, kraťasy i dlouhé kalhoty)

✦

Pohodlné oblečení do budovy (např. Legíny, tepláky,…)

✦

Mikinu (na ven i dovnitř - v aule, kde zkoušíme, je občas
chladno)

✦

Nepromokavá bunda, pláštěnka

✦

Složka na noty + prázdné folie + noty (kdo má)

✦

Tužka + guma

✦

Polštářek (nejen na spaní, ale taky pro pohodlnější sezení při
sborových zkouškách)

✦

Knížku, plyšového kamaráda

✦

Šátek

✦

Cucací pastilky na bolest v krku (na které jsou děti zvyklé např. Müllerovy pastilky, Vincentka, šalvějové bonbony atd. )

✦

Hudební nástroj pro případný “Talentový večer”

✦

Roušky a respirátory FFP2 na každý den (pro jistotu)

✦

Kolečkové brusle nebo koloběžku (POZOR!!! V TOMTO
PŘÍPADĚ JSOU POVINNÉ CHRÁNIČE A PŘILBA!)

V areálu je příjemná in-line zóna, kde se dá krásně jezdit na
bruslích či na koloběžce - děti budou mít určitě spoustu příležitostí
tuto možnost využít.
Autobus máme velký dost - vše se vejde! Nebojme se toho! :)
Upozornění: bez chráničů a přilby nebude dítě ke
sportovní činnosti na bruslích/koloběžce puštěno.
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Mobilní telefony a jiné
V oblasti, kde budeme přebývat, je opravdu špatný signál.
Nemám nic proti tomu, aby děti měly s sebou mobilní
telefon, ale počítejte s tím, že ho celý den nebudou mít k
dispozici - pouze o odpoledním klidu a před večerkou.
My jako vedoucí nepřebíráme žádnou zodpovědnost za
telefony a podobné cenné předměty. Proto, prosím,
nebalte dětem žádnou další elektroniku.

Pohledy a dopisy
Adresa areálu je Střelské Hoštice 100, 387 15 Střelské Hoštice, kam
můžete dětem posílat dopisy a pohledy - stejně tak můžou
posílat pohledy a dopisy oni Vám - pro jistotu je ale v tomto
případě vybavte známkami a dopisním papírem (případně také
pohledy)
Pokud chcete, nabízím možnost, že při odjezdu odevzdáte
předepsané očíslované pohledy na každý den (aby dítě mělo od
Vás pozdravení a psaní)

Aktuality a fotografie
Každý den se budeme snažit přidávat na naše stránky
(www.coloreton.cz) Zpravodaj a fotky, abyste viděli, co děti
zažívají a jak se mají. Sledujte proto naše stránky!
Můžete také sledovat naši stránku na Facebooku (Coloreton),
kde taky občas přibývají odkazy a fotografie. :)
Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, neváhejte se na mě
obrátit.
Na setkání se těší
BcA. Silvie Młynarczyková
Sbormistryně
tel.: 736 167 534
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