
Vážení rodiče, milé mažoretky, 
 

rádi bychom Vám rádi sdělili potřebné věci pro děvčata na soustředění. 

 

SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH NA SOUSTŘEDĚNÍ: 
▪ Potvrzení – tj. Bezinfekčnost 2019, Soustředění mažoretek 2019 (plavec-neplavec), Prohlášení 

lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na soustředění mažoretek (tyto protokoly dostanete 
k vyplnění, bez nich se nelze soustředění zúčastnit – ke stažení na webu) 

▪ Kopii nebo originál kartičky zdravotní pojišťovny /prosím o kopii k založení pro případ kontroly 
z hygieny/ 

▪ V případě, že vaše dítě bere jakékoliv léky, je třeba, aby byly označené nálepkou, kde 
bude napsáno jméno a jak často se lék užívá, tj. indikaci. Léky přebereme od rodičů při 
příjezdu, pokud nám léky nepředáte, neneseme zodpovědnost za jejich indikaci. 

▪ Pláštěnku / deštník 
▪ Minimálně 2x tenisky /kvůli promočení v rose nebo dešti/  
▪ Dostatečné množství spodního prádla a ponožek 
▪ Hygienické potřeby – kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampón, kapesníky, hřeben,…atd (podle 

uvážení rodičů) 
▪ HŮLKU, vč. obalu  
▪ Oblečení pro teplé i chladné počasí + náhradní ( i pro trénink ) 
▪ Malý batůžek, malou pet láhev ( pro výlet ) 
▪ Přezůvky ( pantofle ) pro pohyb po budově a chatkách 
▪ Ručník ( 2ks ), plavky, pyžamo 
▪ Pokrývka hlavy – šátek ( může být i kšiltovka, ale NE na trénink ) 
▪ Opalovací krém ( + krém po opalování ), sluneční brýle 
▪ Pro případ špatného počasí jednoduché společenské hry ( pexeso, karty, kostky, pastelky, progresa 

či fixy,pro výrobu výrobků nůžky…) – dle uvážení a zájmu děvčat, knihu ke čtení na večer, CD s 
pohádkami 

▪ Děvčata si můžou vzít vlastní CD s hudbou /sola, dua, atd/ 
▪ Karimatku nebo podložku pro ležení a cvičení, spacák 
▪ Baterku, hodiny /hodinky – dle uvážení, není nutné/ 
▪ Repelent !!! 
▪ dopisní papír, obálku, známku na dopis /cca 3 ks od každého/ + na papírek napište prosím vaši 

adresu domů i babiček atd. budeme dětem věnovat čas pro psaní dopisů a procvičení ručiček ☺, 
psací potřeby, fixy, pastelky, nálepky, … ☺  

▪ Pusinky 2 funknčí závaží! 
▪ Čistě bílé tričko 
▪ Kdo má doma, vezměte prosím švihadlo 
▪ Týmové oblečení 

 
 

Mobily NEDOPORUČUJEME – především u mladších děvčat, na telefonu jsme po celou dobu 
my – v případě nutnosti. APELUJI NA RODIČE -> telefony jsou na táboře na obtíž a stěžují nám 
práci s dětmi. Trenérky budou na příjmu ráno a večer. 
 

 

Děkuji všem rodičům za pochopení a zvážení, Ivana Bergmanová 
 

 

mazoretkypusinky@seznam.cz  / www.mazoretkypusinky.webnode.cz 
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