
Informace k letnímu táboru 2021 

 
Děti pojedou na tábor naším autobusem. Na sraz přijeďte prosím včas. Vyřídit vše důležité a předat věci, 

informace a děti chvíli zabere a musí zbýt čas i na rozloučení. Při předání dítěte vždy vyhledejte 

hlavního vedoucího, kterému dítě předáte. Na cestu zabalte dětem do batůžku pití a svačinu. 

 

Bohužel, stále ještě nevíme, za jakých hygienických podmínek bude nástup a průběh tábora, 

veškeré tyto informace upřesníme hned, jak budou Ministerstvem zdravotnictví a hygienou 

vyhlášeny. 

 

Odjezdy – časy odjezdu jsou stejné pro oba turnusy. 

 

První turnus 1.7.2021                              a                     Druhý turnus 10.7.2021  

 

Kutná Hora – sraz v 7,40 na parkovišti plaveckého bazénu, odjezd 
z Kutné Hory v 8,00  

 

Kolín – sraz v 8,15 na autobusovém nádraží v Kolíně, na parkovišti autobusů, vedle kanceláře OAD, 
odjezd z Kolína v 8,45. 
 
Vlastní doprava do areálu – nástup v 10,30-11,30 hodin 
 

Návraty -  první turnus 10.7.2021, druhý turnus 19.7.2021:   

                                     

Kolín – předpokládaný čas návratu 13,00        

Kutná Hora – předpokládaný čas návratu 13,30                                                              

Vlastní doprava z areálu -  v 10,30 hodin                                                          

 

Každé dítě si s sebou přiveze a při předání na nádraží předá tyto náležitosti: 

 

1. Vyplněné originál potvrzení o zdravotní způsobilosti zúčastnit se dětského tábora, 
pootvrzené lékařem a podepsané jedním z rodičů, potvrzení má platnost dva roky o data 
vystavení a musí být platné po celou dobu tábora. 

2. Prohlášení rodičů, podepsané jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem. Prohlášení musí 

být podepsané s datem odjezdu na tábor. 

3. Originál, nebo kopii průkazu zdravotního pojišťění. 

 

Upozorňujeme, že bez všech potřebných dokumentů není možný pobyt dítěte na 
dětském táboře! 

 
Užívané léky v dostatečném množství na celý pobyt a všechny označené dávkováním a jménem dítěte, 

případně přiloženým rozpisem s dávkováním. Všechny léky, i ty co dítě nemá předepsané lékařem, je 

nutné odevzdat a léky budou podávány dle instrukcí zdravotníkem.  

Dítě nesmí mít z bezpečnostních důvodů po dobu tábora žádné léky u sebe. 

 

Kapesné nejlépe v drobných a v podepsané obálce. Děti budou mít možnost zakoupení pohlednic 
a upomínkových předmětů, případně občerstvení na výletech. Kapesné nám předejte při odjezdu, bude 
dětem na požádání postupně vydáváno v menších částkách a evidováno, předejde se tím případným 
ztrátám. Za peníze, které mají děti u sebe, neručíme. 

 
NEDÁVEJTE, PROSÍME, DĚTEM S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY A PODOBNĚ. RUŠÍ SE JIMI PRŮBĚH 
TÁBOROVÝCH HER A TÁBORA A ZA CENNÉ VĚCI, KTERÉ NEBUDOU ULOŽENY U VEDOUCÍHO, NERUČÍME. I OD 
TAKOVÝCHTO VĚCÍ BY SI MĚLI DĚTI ODPOČINOUT. VOLAT MŮŽETE V DOBĚ ODPOČINKU, PO OBĚDĚ, PO VEČEŘI, NA 
TELEFONNÍ ČÍSLO HLAVNÍHO VEDOUCÍHO (777 909 570). MÁTE TAK MOŽNOST SE NA DÍTĚ INFORMOVAT, PŘÍPADNĚ 
S DĚTMI HOVOŘIT. STEJNĚ TAK V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ SAMO CHCE, UMOŽNÍME MU O SAMOTĚ TELEFONÁT S VÁMI. 
 



 

Co si vzít na tábor: Toto není úplný výčet všech věcí, které máte dát dětem sebou. Je to spíš seznam 

věcí, které by se neměli zapomenout, nebo návod pro rodiče, kteří své děti na tábor ještě nebalili. 

Znáte své děti a jejich potřeby nejlépe, tak víte, jaké věci a kolik na deset dní potřebují, co nosí rádi 

a co ne. Je lepší děti nechat, aby si skládali věci do kufru samy a případně jim s tím pomáhat, mají pak 

přehled o tom, co sebou mají a kam si to zabalili a nemají pak problém najít třeba čisté tričko, mýdlo 

a kartáček nebo sukýnku. Malým dětem je lepší věci podepsat, často mají problém poznat co je jejich 

a co ne. Případně je možné pro opětovné zabalení na konci tábora do kufru přidat seznam se 

zabalenými věcmi. V množství věcí, které sebou děti vezou, nejsme schopni ohlídat, aby si 

neoznačené věci nespletly a nezamíchaly.  
 

Dětem zabalte: 

 

- Podepsané hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo a šampon, hřeben apod., pokud 

dítě trpí na suché rty, doplňte hygienické potřeby o jelení lůj nezapomeňte na krém na opalování, 

kapesníčky, nutný je PODEPSANÝ repelentní přípravek). 

- Podepsané ručníky a osušky (osušku 2x, jednu na koupel a jednu ven k vodě, minimálně 3 malé 

ručníky na ruce). 

- Ponožky, spodní prádlo, vše v potřebném množství včetně rezervy. 

- Tílka, trička s krátkým i dlouhým rukávem. Kraťasy, sukně nebo šaty. 

- Mikinu, svetr a teplejší, lépe nepromokavou bundu na večery. 

- Tepláky, teplákovou soupravu, sportovní oblečení. Teplejší oblečení pro případ chladna. 

- Pláštěnka a gumáky – na ty určitě nezapomeňte. 

- Plavky, sluneční brýle a pokrývku hlavy proti slunci (kšiltovku, klobouček, vázací šátek). 

- Obuv – sandály, pantofle k vodě, gumáky, sportovní obuv 2x pro případ promočení.  

- Delší tričko/zástěra na tvoření, které je možné umazat.  

- Menší batoh na svačinu a pití a peněženku, ten ať si vezmou děti rovnou na záda na cestu. 

- Podepsanou láhev na pití, vhodná je sportovní nebo cyklistická láhev s pevným uzávěrem, 

nevhodná je PET láhev od limonády, je problém tyto láhve mýt a desinfikovat.  

- Psací potřeby a pastelky, blok na kreslení, dopisní papír nebo pohledy.  

- Baterku (svítilnu) a náhradní baterie do ní. 

- Kapesné dle uvážení, to se předá vedoucím, při odjezdu. 

- Hodí se společenská hra, karty, sportovní potřeby a jiné podle vlastního uvážení. 

- Masku na karneval. 

- Bílé bavlněné tričko (ideálně vyprané) – děti si vytvoří oddílová trička 

- Něco na zub a mlsání nesmí chybět, jen to moc nepřehánějte. 

- Pokud bude mít Vaše dítě více zavazadel, ať už batoh, kufr, igelitovou či jinou tašku, každé 

zavazadlo, prosíme, označte jeho jménem. 

 

Co na tábor nepatří: 
 

- Alkohol, drogy, cigarety, cennosti, větší obnos peněz, který se neodevzdal vedoucím, zbraně 

a dlouhé nože, Mobilní telefon, tablet, notebook… 
 
 

- Vlastní léky (např. paralen, ibalgin…), které se neodevzdaly zdravotníkovi. 
 

Ostatní důležité informace: 

 

- Děti mají na celou dobu pobytu sjednané úrazové pojištění. 

 

- Rozdávání pošty je důležitou částí dne, a každé dítě na pozdrav z domova čeká, a nejen ti malí. 

Pokud nechcete zasílat poštou, můžete nadepsat dopisy nebo pohledy dopředu s datem a předat 

nám je a my jim při rozdávání postupně vše předáme. Alespoň jednou za tábor vám děti napíší 



také. Malým dětem je dobré připravit seznam adres, kam budou psát, případně předepsané 

korespondenční lístky či pohledy, pokud chcete, aby dítě poslalo místní pohled, přiložte jen 

seznam adres, kam mají napsat a my jim poštu pomůžeme nadepsat. Nezapomeňte na potřebný 

počet poštovních známek, případně peníze na jejich zakoupení.  

 

- Vzhledem k tomu, že na táboře budeme také tvořit a vyrábět, je důležitou součástí každého 

dítěte pracovní oblečení, u kterého nebude vadit případné potřísnění barvou nebo lepidlem, 
ideální je starší velké delší tričko a je nutné na to dítě upozornit, který oděv má na tvoření, 

případně jej umístit do kufru do samostatného sáčku a nadepsat jej oděv na tvoření. 

 

- Berte prosím na zřetel to, že většinu času na táboře budou děti trávit venku a v přírodě, proto 
není příliš vhodné balit jim sváteční oblečení, ale spíše zvolit takové, u kterého nebude 
problémem případné znečištění. 

 

- Veškeré potřebné dokumenty naleznete v příloze informačního e-mailu. Pokud by byl problém 
s otevřením, vyplněním, nebo tiskem těchto dokumentů, kontaktujte nás a problém vyřešíme. 

 
- Pokud byste měli zájem nám přispět čímkoli na odměny pro děti na tvoření nebo třeba jen 

něčím na zub, nebo jakýmkoli dobrým nápadem, budeme moc rádi a předem děkujeme. 
 

 


