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Sotva jsme se otřepali z náročných změn, život se valí dál. Slunce získává na síle, vše kolem nás ožívá.
Většina školek znovu naplno otevřela vrátka a děti se s velkou radostí setkaly se svými kamarády. Mnohé
lesní školky posílily letní program příměstských táborů. Jako řada dalších neziskovek se také ALMŠ zaregistrovala na portálu GIVT, abyste ji případně mohli podpořit při běžných online nákupech. A pokud zvažujete
nákup spacáků a dalšího outdoor vybavení, můžete využít slevu od firmy Boll. Ať vám svatojánský oheň
dodá sílu a medardovské deště klidné plynutí - pro vše, co vás v nadcházejícím čase čeká.

Spolupráce s portálem GIVT.cz
Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, můžete u toho pomoci i ALMŠ. Stačí si do prohlížeče přidat
rozšíření od GIVTu a kdykoliv budete nakupovat, můžete nám přispět, aniž by se zvýšila cena vašeho nákupu.
Pokud si pomocníka stáhnete a nainstalujete 9. - 11. 6. 2020 přispějete nám ještě více. Podrobnosti najdete zde.

Jak vybrat správný spacák?
Správná volba spacáku je do velké míry určována teplotou
a prostředím, ve kterém předpokládáme, že bude dítě
spát. Většina výrobců uvádí škálu teplotních limitů: Tmax
(maximální teplota, kdy se uživatel nepotí) – Tcomf (komfortní
teplota, uživateli není zima ani teplo a je v uvolněné poloze)
– Tlim (spodní hranice teploty, kdy uživateli není zima při
skrčené poloze těla) – Textrém (spodní extrémní teplota,
kdy může docházet k podchlazení). Tato Klasifikace vychází
z normy EN13537, určené pro testování spacáků pro
dospělé. Pro děti dosud neexistuje žádná oficiální norma
testování spacáků. Firma BOLL, která tradičně poskytuje
slevu rodičům z lesních školek a zároveň podporu ALMŠ,
doporučuje z bezpečnostních důvodů vždy připočítat +3°C
k testovaným limitům. Jaké další parametry u spacáku
sledovat, se dozvíte v článku zde.

Sleva 20 % na nákup spacáku, batohu a dalších vybavení do přírody i do města na eshopu www.boll.cz.
Sleva 11 % na výrobky firmy Thermos pokračuje i v roce 2020.
Slevové kódy jsou k dispozici koordinátorům vaší lesní školky v členské sekci.
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