INFORMACE pro „Mrňousky“
Termín:
Ubytování:
Doprava:

11. 7. 2014 (od 16.00) – 13. 7. 2014 (do 16.00)
Penzion Hájovna, Klíny
Tam i zpět si zajišťují pro „Mrňousky“ rodiče

Od maminky a taťky potřebujeme:
(Bez těchto dokladům si nemůžeme „Mrňouska“ nechat)
 *Průkaz pojišťovny (kopie)
 *Očkovací průkaz – dokumentace zdravotního stavu dítěte (kopie poslední prohlídky)
 *Bezinfekčnost – datum shodné s předáním „Mrňouska“
 *Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte – od lékaře (platí rok a lze jej použít opakovaně)
 *Léky – Pokud dítě užívá - vypsané dávkování, řádně označené
- pozor na expiraci !!!
- léky nesmí mít děti u sebe!!!

Prosím, nedávejte dětem do batůžku a kufříku sladkosti ani jiné laskominy, které by mohly
jíst potají. Především z bezpečnostních důvodů, kdyby neodolaly večer v postýlce a také pak
neuhlídáme čisté zoubky před spaním 
Děkujeme
MINIMÁLNÍ VÝBAVA:
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spodní prádlo (nebo dle potřeb dítěte)
ponožky + 1x teplejší na noc, kdyby si nemohlo zahřát nožičky
pyžámko
hygienické potřeby- (hřeben, sprchový gel - mýdlo, šampon, kartáček, pasta)
plavky – v případě hezkého počasí bude bazének
ručník
osuška
kraťasy
tepláčky
tričko s kr. rukávem
tričko s dl. rukávem
mikina
bunda
pláštěnka – FUNKČNÍ, NEPOTRHANÁ
holinky – NUTNÉ
kecky nebo botasky
sandále
hrnek – NE KERAMICKÝ
plastová láhev na pití – ideální min. ½ l
malé balení papírových kapesníčků

Další výbavu dle vlastního uvážení. Toto je doporučený seznam. Svého mrňouska znáte nejlíp. Pokud
budete mít pocit, že některou věc bude potřebovat víckrát nebo naopak neužije……
Zda dětem věci označíte nebo budete spoléhat, že si své věci poznají, necháme na vás rodičích 

A to nejdůležitější!!!
Nezapomeňte na nejoblíbenější hračku, bez které neusne, a polštářek, který má „Mrňousek“ rád.
Třeba i knížku, ze které mu před spaním čtete.

Těm rodičům, kteří pouští svůj poklad poprvé, přeji odvahu. Ta malá stvoření
jsou mnohem šikovnější a samostatnější než si myslíte . Tak se nebojte.
Šárka

