Ahoj táborníci z Ráje,
Tak se blíží opět letní prázdniny a s nimi i náš tábor v Ráji (u Letohradu). Letos jedeme na druhý
turnus od neděle 11. do neděle 25. července 2021.
Doprava bude vyvěšena ve zvláštním odkazu (http://ltdraj.cz/doprava-na-z-tabora).
V den odjezdu je třeba k vlaku přinést vyplněný II. díl přihlášky (tzv. bezinfekčnost), kopii průkazu
zdravotní pojišťovny, dále vybavit děti dostatečným kapesným, jízdenkou na vlak (pokud nemá režijní
průkazku) a nezapomeňte dát dětem léky, které pravidelně berou. Všechny tyto věci je potřeba mít v obálce,
nadepsané jménem dítěte.
Na táboře na děti čekají různé hry, diskotéky, táboráky, bazén, výlety do blízkého i dalekého okolí,
noční bojovka atd. Stejně jako v minulých letech bude možné prohlížet snímky z průběhu tábora, a to na
adrese http://ltdraj.cz/ a dále na http://ltdraj.rajce.idnes.cz/. Na těchto stránkách si můžete i nyní prohlédnout
snímky z minulých táborů, dále se tam dozvíte téma celotáborové hry a další důležité informace –
doporučujeme sledovat tyto stránky, protože na „rajče“ nejsme schopni umístit aktuální informace
v případě, kdy nám z různých důvodů nejde internet.
Co by děti s sebou měly především mít? Samozřejmě obvyklé věci denní potřeby – trička, mikiny,
kalhoty, tepláky, ponožky – všechno v dostatečném množství pro případ změn počasí, dále pláštěnku,
dobrou obuv na sport a na turistiku, batoh, plavky, kšiltovku, karimatku. Dále je potřeba, aby měly i spacák.
Nezapomeňte rovněž hygienické potřeby –tj. zubní kartáček, pastu, mýdlo, ručník, krém na opalování.
Přibalte také bílé tričko, které si děti budou moci vlastní tvořivostí nabarvit a namalovat.
A co by děti s sebou rozhodně neměly mít? Drahé věci, jako tablety, mobilní telefony
(v chatičkách není možnost nabíjení), cenné šperky, větší sumy peněz. Za tyto věci nemůžeme
převzít odpovědnost.
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