Jurta – manuál
určený jako pomůcka při zapůjčení zázemí LMŠ Sedmikrásek, z. s.
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1. Předávání zázemí
Zázemí si před začátkem svého turnusu každý vedoucí přebere s některým ze členů spolku LMŠ
Sedmikrásek, z. s., který ho provede, ukáže případné změny a předá mu klíčeod zázemí.
Jeden klíč je od maringotky, další klíče (od jurty a velké bedny s nářadím) visí v maringotce vpravo
nad dřezem pověšené na háčku. Dva menší klíče slouží k bedně s nářadím a jeden samostatný k
jurtě. Dále velký klíč visící na témže místě slouží k odemykání skladu. Další klíček, který slouží
k uzamykatelné zrcadlové skříňce v maringotce, naleznete na záchodě mimo dosah dětí.
Člen spolku Vám předá sedmikrásný telefon a ukáže vám, kde najdete nabíječku. Pokud se Vám
telefon vybije, nic se neděje. Není zabezpečen žádným pinem. Pokud Vám dojde na tomto telefonu
kredit, kontaktujte neprodleně naši koordinátorku – Veroniku Obrdlíkovou (737 339 983), která
kredit dobije.
Dále vám předá seznam dětí, které budou na Vašem turnuse a další důležité informace (čísla na
zákonné zástupce – v textu dále pod zkratkou ZZ, dále alergie apod.). Také Vám předá kartičky, kde
je možné zapisovat a zaznamenávat do obrázku přesný výskyt klíštěte.
V zázemí jurt naleznete spoustu věcí – dle seznamu, který Vám byl předán. Dále seznam
s výtvarnými potřebami naleznete pověšený na nástěnce. Zde prosím doplňujte VV potřeby, které
jste využili a během Vašeho turnusu došly, nebo bude potřeba pořídit jiné. Při předávání jurty na
konci turnusu na ně, prosím, člena spolku upozorněte.
Pokud to některý z rodičů bude potřebovat, číslo do jurty je:702 883 704

2. Jurta první
V první jurtě naleznete malou kuchyňskou linku se dřezem a tekoucí pitnou vodou. Voda teče i teplá
a slouží k umývání nádobí. K umytí rukou po vykonání potřeby využívejte venkovní barel, nebo dřez
v maringotce (k tomuto určený). První jurta nám běžně slouží jako „hrací jurta“, kde jsou všechny
děti, pokud nechtějí být venku (v druhé jurtě je umístěných spousta jemných předmětů, které děti
samy využívat nezvládnout – jemné hudební nástroje, didaktické pomůcky).
Na kuchyňské lince naleznete jar, houbičku, dále stírací utěrky na ubrusy a SAVO, které je právě
k utírání ubrusů určené. Na utření dřevěných stolů, prosím, využijte jarovou vodu. Běžně ve školce
do tohoto procesu zapojujeme děti – naleznete zde dvě stírací utěrky menší velikosti.
Pokud budete potřebovat doplnit sáček do koše, naleznete ho v maringotce pod dřezem v regálku.
Pokud budete potřebovat sáčky (např. pokud některé dítko nestihne vykonat potřebu včas, jsou zde
pytlíky a sáčky různých velikostí i pevností a naleznete je v první jurtě, při vchodu na levé straně
v dolní otevřené poličce. Zde jsou umístěny v krabici. Dále hned pod touto krabicí jsou umístěny
podsedáky k venkovnímu užití, které jsou ve školce navíc. Pokud byste chtěli, využijte. :)
Pokud Vám dojde některá z hygienických potřeb – naleznete je k doplnění v maringotce v
horních poličkách mimo dosah dětí.
Pod dřezem naleznete nejenom koše, ale také vysavač, malý smetáček a lopatku. A důležitá věc –
pokud to bude některé z mladších dětí potřebovat, je zde i nočník.
Vše, co v jurtách vidíte, je Vám k dispozici. Všechny tři stolky je možné vynést ven, kde se můžete
s dětmi najíst, či tvořit. Prosíme pouze o to, aby se na stoly daly ubrusy k těmto aktivitám určené.
Jídelní ubrusy naleznete vedle dřezu po pravé straně ve dvoukřídlé skříňce. Zde jsou také upevňovací

sponky, které ubrus drží. Pozor! Lze je využít pouze na největší stůl. A další ubrusy určené k VV
činnostem naleznete v šuplíku v první jurtě.
Pokud budete potřebovat sirky, naleznete je v první jurtě na parapetu nad kamny. Pokud tam nejsou
volně položené, budou v plechové krabičce. Pokud nejsou ani tam, zkuste maringotku. :)
Lékárničku, kterou bereme do lesa, naleznete vedle kuchyňské linky v modrém pořadovém systému
v poslední otevřené přihrádce. Je zde kontakt na Vaše aktuální rodiče, dále seznam léků – obsah
lékárničky a daty revizí, kdy se kontrolovala doba expirace.
Ohřívač jídla najdete za ohrádkou na místě kamen.
Do ohřívače nalijte takové množství vody, aby topná spirála byla stále pod hladinou (vody musí být
vždy minimálně 3 cm nad spirálou, aby nedocházelo k odpaření vody). Vložte plechové dózy s jídlem
do ohřívače a ohřívejte na 70 stupňů, nikdy ne nad 95 stupňů. (POZOR, kolečko na nastavení teploty
je prasklé - může se protáčet, prosíme o opatrnost při manipulaci.) Do ohřívače vložte vždy všech
šest dóz (i ty prázdné), aby byl ohřívač přikrytý a nedocházelo k úniku páry a rychlejšímu vypařování
vody. Zapněte přívod elektrického proudu na prodlužovačce. Takto se bude jídlo ohřívat cca 2,5
hodiny. Po vydání jídla odpojte ohřívač od přívodu elektřiny. Množství vody kontrolujte každý
den.
Plechové dózy vracíme čisté. Umyjte je, prosím, v rámci umývání nádobí (talířů a příborů). Dózy pak
vložte do krabic, ve kterých byly přivezeny, aby si je dovozce mohl další den převzít.
K umývání nádobí můžete použít dřez s teplou vodou nebo 3 lavory, do kterých si nalijete vodu najdete je v maringotce.
3. Jurta druhá
Druhá jurta nám při běžném provozu slouží jako klidová a vzdělávací. Děti zde odpočívají a v zimních
měsících, nebo při nepřízni počasí, zde probíhají ranní kruhy. Proto je složení věcí v této jurtě
následující:
V peřináčích jsou spacáky, které si tu nechaly děti, které čeká některý z turnusů. Tyto spacáky jsou
soukromé, nikoli školkové a proto je, prosím, nevyužívejte! Je zde pár dek, které jsou erární a slouží
tomu z dětí, kterému rodič deku zapomene přibalit. Prosím vedoucí, aby si donesli své vlastní.
Jsou zde ale náhradní polštářky určené k využití jak dětí, tak i vedoucích. Naleznete je na horní
poličce menší knihovny.
Také jsou zde plyšáci, které je možné využít. Prosím, nevynášejte plyšáky ven z jurt, jsou určeny
k navození bezpečného prostoru, aby se dítěti lépe usínalo a odpočívání pro něj bylo pohodlnější a
ne stresující.
Matrace jsou umístěny v dřevěném systému - matracovníku. Pokud se Vám stane, že některé z dětí
nestihne dojít na záchod a vykoná potřebu na matraci, je potřeba sundat povlak, zabalit ho do
igelitové tašky a odevzdat tento obsah odpoledne ZZ, který si bude dítě vyzvedávat. Matrace se poté
dá ven na sluníčko k uschnutí a po skončení táborového dne, odnese zpět do druhé jurty, kde se
nechá opřená o zábradlí kolem kamen – na doschnutí. Druhý den vyzkoušejte, jestli je tato matrace
zcela suchá, a pakliže ano, povlékněte ji, prosím. Náhradní prostěradla jsou umístěna v garáži.
Matrace nenechávejte ležet přes noc na zemi, ale uklízejte je každý den do matracovníku (kvůli
větrání).

Nad peřináči po pravé straně visí hudební nástroje. Nástroje najdete také na matracovníku. Prosím,
tyto nástroje dětem do ruky nepůjčujeme (kalimbu nebo zvláště křehkou zvonkohru Koshi). Pokud
ano, tak při velmi klidové činnosti, nebo na ranním kruhu.
Dále jsou zde dvě knihovny. Velká knihovna určena dospělým – jako didaktický materiál. Dětem
nepůjčujeme. A malá, dětská knihovna – určena dětem, k prohlížení, popř. čtení. Prosíme i vás,
abyste to takto dodržovali a hlídali, aby si děti nebrali knihy z dospělácké knihovny, nebo aby děti
tyto knihy nemíchaly. Knížky, prosím, rovnejte s dětmi každý den zpátky do knihovničky, aby byly
vidět hřbety knih.
Na systému, kde se ukládají matrace je spousta didaktických pomůcek. Tyto pomůcky slouží na ranní
kruh, jako vzdělávací složka, nebo také pro práci s předškoláky, jemnou motorikou, grafomotorikou,
trénování trpělivosti apod. Některé pomůcky půjčujeme pouze konkrétním dětem, které je zvládnou
obsluhovat, aniž by je ztratily, či jinak poškodily. Využívejte tyto pomůcky stejným způsobem,
prosím!
V horních policích je umístěna část potřeb k VV.
Pokud budete chtít otevřít plachtu na větrání v druhé jurtě – jděte ven, po stranách jsou přivázané
provazy ve stříbrných očkách, rozvažte a oba táhněte provaz směrem k první jurtě. Následně
přivažte oba konce lana alespoň k jurtě (ke kovovému očku), aby neplachtila ve větru. Při odpočinku
je to docela rušivý element.
Pokud budete chtít udělat průvan, je možné oddělat část „sukénky“ jurty tak, jako Vám to bylo
názorně předvedeno na jedné ze schůzek.

Pár proseb při pobytu v jurtách:
●
●

●
●
●

Prosíme všechny malé i velké, aby se zouvali při vstupu do jurty. Tam, kde není koberec to
samozřejmě není nutné.
Dbejte na to, aby děti správně třídily odpad, prosím. :) Máme zde koše na třídění – kompost
(hnědý otevřený koš), dále plast (žlutý otevřený koš), papír (tmavě modrý otevřený koš),
směsný (koš světle modrý, zavírací). Dále v maringotce najdete koš, kam se dává směsný
odpad.
Dodržujte, aby děti nelezly za ohrádky, na ohrádky, přes ohrádky.. a tak vůbec :)
Před odchodem z jurt zkontrolujte, jestli je jurta uzamčena, dále jestli je sukýnka zakrytá a
jestli je zakrytá kopule u druhé jurty. Děláme tak z několika důvodů – počasí, zvíře, člověk.
Prosím, zkontrolujte, zda je zhasnuto v obou jurtách a zda jsou elektrické spotřebiče
vytažené ze zásuvek.

4. Bezpečnost v jurtách
Prosíme všechny vedoucí o co nejméně rizikové chování v jurtě.
Pakliže budete manipulovat s ohněm – svíčky apod., dbejte na to, aby se tak dělo pouze za
přítomnosti dospělého. Přemýšlejte nad tím, kam svíčku umisťujete – nedávejte ji, prosím, na
kuchyňskou linku. Svíčku umisťujeme při běžném provoze pouze na stůl a to v době oběda, kde jsou
přítomny dvě průvodkyně.

Pakliže začne v jurtě hořet – detekujete, která z jurt hoří – místo požáru. Dále začnete nahlas volat:
HOŘÍ, DĚTI POJĎTE ... Dle intenzity požáru reagujete následovně:
-pokud se jedná o oheň malý – uhasíte pomocí utěrky, nebo pokud se jedná o větší, avšak ne příliš
rozsáhlý oheň – je možné využít požární deku/přikrývku. Požární deka se nachází na levé straně
v průchodu mezi oběma jurtami. Vypadá jako červená krabička se dvěma černými popruhy. Za tyto
popruhy silou zatáhnete a tím se deka vytáhne. Vy ji pak můžete přiložit/hodit na požár, který by se
měl pod touto přikrývkou udusit.
-pakliže by nestačila ani utěrka, ani deka, využijte hasící přístroje, které jsou umístěny v obou
jurtách po levé straně u východu. Přístroj obsluhujte tak, jak jsme si to ukazovali na jedné ze schůzek.
-pokud hoří hodně - je potřeba využít jeden z únikových východů. Pokud je rozsáhlý oheň v druhé
jurtě, využijte hlavních dveří k úniku. Nezapomeňte si před začátkem turnusu určit, který
z vedoucích bude „organizační“ jako první, a který bude koncový „kontrolní“. Vychází tedy jako první
vedoucí, který volá a děti organizuje směrem ven. Druhý vedoucí posílá ostatní děti ven a z jurty
odchází jako poslední. První vedoucí z venku volá počet jednotlivých dětí. Nezapomeňte ihned po
setkání celé skupiny děti přepočítat a zavolat ihned linku 150 a poté kontaktovat předsedu spolku
Pavla Obrdlíka (774 854 447), nebo Jitku Panušovou – koordinátorku táborů (737 475 789).
Pakliže začne hořet v jurtě první – využijte druhý únikový východ, který se nachází v zadní části
druhé jurty. Vypadá to jako kartonové okénko. Nahoře na dřevěných tyčí je umístěn ostrý nůž,
kterým se prořízne kartonový obal a dále látkové obaly jurty. Jako první vedoucí (ten, který volá:
Hoří, děti pojďte.. vychází první, ale také vykonává řez). Druhý vedoucí zůstává v jurtě jako poslední.
A dále použijte návod, jako je uvedeno v předchozí situaci.
Pokud bude hořet a bude zasažena i elektřina – nepoužívejte k hašení vodu ani jiné vodní zdroje –
např. pěnový hasící přístroj!
Poznámka – pokud hoří a valí se kouř, je možné využít natáhnutí závěsu předělující obě jurty. Tento
závěs nedosahuje na zem a ani nezabrání kouři, aby se šířil dále, ale alespoň se zmírní intenzita
proudícího kouře.
Do svého chytrého telefonu si nezapomeňte před začátkem turnusu nainstalovat aplikaci
ZÁCHRANKA, kterou náš stařičký tlačítkový telefon určitě nemá. :) Tato aplikace slouží
k přesnému zaměření pomocí Vašeho telefonu – pakliže se s dětmi ztratíte a budete v nebezpečí,
nebo se stane nějaké zranění v terénu a pro Vás (skupinu), nebo zranění dítě, bude návrat do
zázemí nebezpečný.
Ráda bych ještě upozornila na - V období výskytu klíšťat prohlédnou vedoucí děti po obědě a v
případě nálezu klíštěte ho bez zbytečného odkladu odstraní. Vedoucí zapíše nález klíštěte do
zdravotní karty dítěte, kde zaznamená místo a datum nálezu. Tuto skutečnost také oznámí rodičům
při vyzvedávání dítěte. Totéž činí při bodnutí hmyzem (vosa, včela apod.) nebo jiném poranění.
Rodiče jsou povinni informovat LMŠ o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem v přihlášce. V období
výskytu klíšťat jsou rodiče povinni zajistit bezprostředně před předáním dítěte aplikaci vhodného
repelentu, aby bylo riziko nálezu klíštěte minimalizováno. Vedoucí po obědě u dětí, které opustí
jurtu, aplikují repelent, aby obnovili jeho účinnost. Repelent naleznete v maringotce v poličce nad
dřezem. Je zde k dispozici také opalovací krém.
Poslední bezpečností rada – pokud budete s dětmi putovat mimo zázemí, můžete využít reflexních
vest. Za nepříznivého počasí je možné vzít i reflexní deštník. Obojí naleznete v garáži.
5. Maringotka

V maringotce naleznete především zázemí hygienické – toaleta, dřez sloužící k umytí rukou, dále
v policových systémech hygienické potřeby. V polici pod dřezem jsou objemnější nádoby (před
použitím opláchněte) a to z toho důvodu, že se nám do zázemí první jurty nevešly. Dále barel určený
k venkovnímu umývání rukou, stříbrný vandlík pod tento barel.
Použití toalety – pokud používáte toaletu v maringotce, funguje na principu kompostovacím. Tzn., že
po dosednutí na záchodové prkénko se odsune spodní dekl – pozor – uvidíte obsah, který se po
každém turnuse vynese. Po vykonání potřeby (prosíme o dodržování velké potřeby do zadní části
záchodu a malé potřeby do přední části záchodu) se nesplachuje! Chlapci/muži záchod využívají též,
ale pokud budete vykonávat malou potřebu, sedněte si, prosím. Záchod jinak vytéká. Pokud máte na
svém turnuse děti, které se ještě nedokáží do patřičných částí záchodu trefit, využijte malého
separovacího prkénka, které je pověšené za záchodem.
Do tohoto záchodu patří pouze toaletní papír. Pokud budete při úklidu používat vlhčené ubrousky,
vhoďte je do koše v maringotce, prosím. Ženy, pokud budete mít menstruaci v době svého tábora,
hygienické potřeby vyhazujte do koše v maringotce. Při vykonávání malé potřeba a menstruace
zůstává v malé přední nádobce krev. Nalijte si do hrníčku vodu a vlijte ji do přední části mísy, prosím.
:)
Prosím, “proškolte” děti o používání záchodu.
Z praktických, a hlavně bezpečnostních důvodů, máme varnou konvici umístěnou v maringotce mimo
dosah dětí. Využijte, ale nepřenášejte, prosím.
Voda v maringotce je také pitná!
Pro napuštění barelu využijte zelenou hadici, kterou lze pustit malou červenou páčkou vpravo –
otevřete růžový dekl, kde je uschován rozvod vody.
Pro venkovní/ekologičtější umývání nádobí je možné využít 3 lavory k tomuto účelu pořízené.
Vhodné také pro zapojení dětí. Najdete je též v maringotce.
Za zrcadlem naleznete uschovány léky, které nesmí vedoucí dětem ze zákona podávat – nicméně je
možné využít tyto léky pro vedoucí. Je možné využít též k úschově peněz, nebo něčeho cenného, co
s sebou nechcete brát do lesa.
Lékárnička v maringotce – stabilní, neodnáší se do lesa. Slouží spíše jako doplňková – je zde větší
množství obinadel, náplastí aj. Najdete zde také bezkontaktní teploměr. Tuto lékárničku naleznete
v polici po pravé straně maringotky.
Pojistkynajdete u toalety.

6. Venkovní zázemí
Venku v prostoru před jurtami je umístěno pískoviště. V maringotce je uložena stínící plachta
pískové barvy s provázky a dvěma karabinami pro uchycení. Plachtu v případě slunečného počasí
zavěste a před odchodem z jurty sbalte a uložte v maringotce. Zavěšování: Na provázcích v rozích
plachty jsou uvázána oka. na sloupky orientované směrem k pódiu navlékněte oka, na sloupcích
orientovaných ke koním jsou modré provázky s oky - do těch zacvakněte karabiny. Plachtu přes
pískoviště také zakryjte před odchodem – kočky rády využívají písku a ukrývají nám tu své poklady.
Přes plachtu už to není ono, takže svou potřebu vykonají jinde. :)
Za lana u pískoviště se netahá, děti se na nich nesmí houpat apod.

Bedna s nářadím uschovává – jak nářadí, tak hračky pro děti – viz. seznam, který by Vám měl být
předán. Klíče naleznete pověšené v maringotce na hřebíku po pravé straně. Dbejte, prosím,
opatrnosti v používání dětského nářadí! V bedně je dřevěná tyč k zajištění víka. Tuto tyč vložte do
zarážky (uprostřed přední strany bedny), aby víko zůstalo otevřené. Při zamykání bedny
nezapomeňte tyč vrátit zpět.
Vzadu u bylinkové spirálky je nádrž s vodou. Využívejte hadici k zalévání jak bylinné spirály, tak i
malého záhonku a stromů vysazených jako přírodní plot, prosím. Nezapomeňte zalít i vrbový
domeček. :) Konvici dospělou i dětské naleznete v bedně s nářadím. Prosíme, aby s hadicí zacházela
pouze dospělá osoba – hadice musí zůstat v této poloze, jinak vznikají vzduchové bubliny a voda nám
neteče.
U lesa máme dvě ohrádky. Jedna ohrádka slouží jako kompost (pravá část), druhá (levá část) vypadá
podobně, ale pozor – náš jurtník do ní vyhazuje a zahrabává obsah z kompostovacího záchodu. Proto
– pokud chcete předejít tomu, že některé děti budou chtít zkoumat obsah, nebo přelézat přes
zábradlí – můžete je předem upozornit na obsah.. ony si to pak většinou rozmyslí. :)
Venkovní oheň je možné provádět pouze na ohništi. Dbejte, prosím, zvýšené bezpečnosti. Po
skončení zalijte žhavé zbytky dřeva, aby nebylo možné vznícení okolních luk. Do ohniště a po
obvodových kamenech se nechodí.
Tee-pee - před odchodem z táborového zázemí zadělejte vchod do tee-pee, jsou k tomu určeny
“látkové dveře”. Rozdělávat oheň v tee-pee je možné POUZE PO DOMLUVĚ s jurtníkem Janem.
Bazének- využít můžete malý dětský bazének, pod který dejte plachtu.
Venkovní hygiena – k umytí rukou je určen barel s vodou napuštěnou v maringotce z hadičky. Pod
tento barel se dává nerezová miska. Děti si utírají ruce do papírových trhacích roliček, pokud dojdou
a nebude ani na doplnění – pak do ručníku (čisté naleznete v maringotce). Mokré utěráky vhazujte
do jednoho z modrých kýblů (stejný jako na zbytky od oběda). Papírové utěrky vyhazujte denně po
skončení táborového programu do směsného odpadu, případně spalte. Barel důkladně vypusťte a
ukliďte do maringotky.
Venkovní záchod – napravo od maringotky máme určené venkovní místo, kde mohou děti vykonávat
svou „malou“ potřebu. Pro chlapečky je tam vztyčen kůl, do kterého se mohou při čůrání trefovat.
Holčičky se mohou vyčůrat za plentou vedle. V průběhu dne tam vyléváme mýdlovou vodu, která
nám nateče do nerezové nádobky během umývání si rukou venku. Prosím, učiňte stejně tak.
Venkovní kuchyňka - v bedně na nářadí je barel do venkovní kuchyňky s popruhem na připevnění.
Dětem ho plníme max. jednou denně pitnou vodou z maringotky.
Kačírek - prosím, pohlídejte, aby kamínky před vchodem do jurty a maringotky a okolo ohniště nikdo
nevyhazoval a neroznášel do trávy.

7. Garáž/sklad
Ve skladu naleznete seznam věcí, které jsme objednávali dle možnosti grantů na jednotlivé položky.
V garáži bude po jedné straně policový systém s průhlednými, plastovými boxy. Na přední straně
každého boxu bude štítek, co jednotlivé krabice obsahují.
V jurtách a v maringotce jsou ty nejnutnější věci, které využíváme denně. Sportovní pomůcky aj.
naleznete zde. Mimo jiné tu najdete také VV potřeby, které nevyužíváme každý den.

Vracejte prosím, na původní místo. :)
Upozornění – k lukům byly objednány klasické dětské šípy s hrotem – dostřel docela velký. Buďte
velmi opatrní. Pokud jsou na Vašem turnuse dvě pedagožky, nechte střílet pouze jedno z dětí.
Nejlepší bude využít otevřenou louku směrem k pódiu. Pokud máte na táboře tři vedoucí, nechte
střílet dvě děti (každý z pedagogů obsluhuje jednoho ze střílejících dětí) a třetí pedagog hlídá zbytek
dětí. Střílející musí vždy stát na stejné úrovni v rovině! Střílíme stejným směrem a vždy čekáme, až
mají obě děti dostříleno a pak se jde společně pro šípy.
NESTŘÍLET PARABOLOU – TJ. DO VZDUCHU! KAŽDÝ Z VEDOUCÍCH VYUŽITÍ LUKŮ BERE NA VLASTNÍ
ZODPOVĚDNOST, DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.
8. Každodenní úklid
Každý den po skončení táborového programu prosím, proveďte následující úklid:

V jurtách:
-porovnáme kroksíky
-zameteme dřevěnou plochu, dle potřeby vymeteme plastová platíčka na boty
-setřeme stoly
-umyjeme nádobí a utřené ho vrátíme do dvoukřídlé skříňky (můžete samozřejmě provádět v jinou
část dne)
-zkontrolujeme, zda-li jsou obě kopule zavřené a zda-li je zavřená sukýnka v druhé jurtě (větrání)
-zkontroluji obsah hnědého koše určeného k vyhození zbylých potravin na kompost – pokud v koši
něco je, vyhodím na kompost do pravé ohrádky
-vytáhnout el. spotřebiče ze zásuvek
-nenechávejte v jurtách ani v maringotce žádné zbytky potravin a otevřené potraviny (kvůli myším)

V maringotce/venku:
-vyčistíme záchod pomocí čistících ubrousků savo (doporučujeme nasadit si hygienické rukavice
jednorázové) – obojí naleznete ve vrchní polici v maringotce. Záchodové prkénko je potřeba setřít
jak z vrchní strany tak ze spodní strany. Dále utřít vysouvací modrý výklopný systém v záchodě a bílý
obsah záchodu – tj. přední mísa a bílá místa v záchodě. Nezapomeňte utřít separátní prkénko,
prosím. :) Rukavice i savové ubrousky vhoďte do koše v maringotce.
-vytáhnout rychlovarnou konvici ze zásuvky
-barel každý den pouze vylijeme – někam ke stromečku, prosím. Mýdlovou vodu během dne
z nerezové misky vylívejte na venkovní záchody, nebo do dřezu v maringotce. Obraťte ho do nerez.
misky, aby voda mohla vytéct. Vršek v jurtě umyjte, nechte vytéct.
-bednu naplnit dětským nářadím a uzamknout celé zázemí. Zbytky od jídla v plastovém modrém
kyblíku odneste, prosím, do druhého domu (takový velký rohový, hned vedle lesa), před domem je
hnědý kyblík s víkem, kam zavřete kyblík a majitelé slepiček nám umytý kyblík dopoledne donesou
zpět.

9. Závěrečný úklid a přebrání si zázemí od vedoucího tábora
Úklid bude totožný, jako ten každodenní, ale navíc prosíme o:

-zametení jak jurty, tak maringotky
-vymetení platíček na boty, na kroksíky, šatnu
-vysát koberec v první jurtě
-vyklepat rohožku a koberec v šatně
-vysvléct povlečení po svém turnuse, přidat popř. ručníky, které jste využili, nebo utěrky do jedné
tašky a předat přebírajícímu členu spolku
-zkontrolovat, zda se vrátilo povlečení, které jste popř. předali některému z rodičů na vyprání
-vyprázdnit krabice na oblečení a pořadače na výkresy (vysypat z nich nečistoty)
-dohlédnout na rozebrání veškerých svršků a věcí, které si na konkrétní turnus děti přinesou
(nezapomenout na rozdání výkresů, či výrobků)
-vynést kompostovací koš
-kontrola, zda jsou uklizené věci v bedně na nářadí a hrnce ve venkovní kuchyňce
-vše uvést do počátečního stavu a pořádku :)

V přílohách Vám vyfotíme jednotlivé šuplíky, abyste věděli pro přesnost, kde co najít, ale také, jak to
uvést do původního stavu.
Uklizené zázemí se předá některému ze členů spolku, který zkontroluje v poslední den tábora obsah
jurt, maringotky, ale i garáže. Prosím o důkladné přebrání a zkontrolování, zdali něco nechybí, či není
něco zničené.
Zkontroluje dále telefon, jestli není vybitý. Pokud ano, umístí ho do nabíječky. Klíče.
Prosím člena spolku, aby vynesl odpadky (i třízené) a vzal si na vyprání tašku s ručníky, utěrkami i
povlečením.
Pokud se Vám během turnusu něco rozbije, prosím, tuto informaci předejte (dle závažnosti) na konci
turnusu přebírající osobě v zázemí a domluvíme se, jestli stejnou věc opatříte po své vlastní ose,
nebo nám dáte peníze i s poštovným, abychom novou věc obstarali my. Děkujeme za pochopení! :)

Ať se Vám u nás líbí!
Tým Sedmikrásek

