
Tábor na samotě na statku  

Milí rodiče,  

  

blíží se nám tábor na statku s lezením, a proto níže posílám informace o programu, co zabalit 

dětem s sebou, na co se připravit a co dodat před odjezdem.  

  

  

Odvoz na tábor a zpět:  

Sraz je 1.8. před sportovní halou Kbely v 8:30 ráno. Odvoz všech máme zajištěný dodávkami. 

  

Co přibalit dítěti s sebou: 

            * posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti 

            * kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

            * bezinfekčnost platnou a podepsanou v den odjezdu 

            * léky, které dítě pravidelně bere + rozpis, jak léky brát 

            * pokud je dítě alergické na nějaké potraviny, potřebujeme to vědět kvůli stravě 

            * informace o jakýchkoliv dalších alergiích – například bodnutí hmyzem atd.  

            * spacák + karimatku + polštář 

            * baterku 

            * pevnou obuv, sandály 

            * pláštěnku 

            * plavky – pokud dítě není dobrý plavec, potřebujeme to vědět 

            * 2 ručníky – jeden k vodě, druhý do sprchy 

            * oblečení vhodné do přírody 

            * kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben 



            * pokrývku hlavy 

            * helmu na kolo 

  

  

V tomto prvním turnusu máme trochu menší počet dětí, zvládne tak zajistit odvoz od 

sportovní haly Kbely. Sraz je tedy v 8:30 v pondělí před sportovní halou.  

Budeme od vás potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte.  

Hlavně informaci a veškerých alergiích, hlavně na potraviny, aby věděl kuchař. Pokud je 

nějaké jídlo, které dítě vyloženě nemůže, také prosím napište.  

Dále bude potřebovat sebou kopii zdravotní kartičky a bezinfekčnost dítěte. 

  

  

Stručný program na týden, na co se děti mohou těšit: 

Pondělí – seznámení s okolím a se statkem  

Úterý – lezení v oblasti Roviště  

Středa – lodičky /paddleboardy na Vltavě  

Čtvrtek lezení ve Velké  

Pátek – koupání v lomu kousek od statku s lanovkou do vody a lezením 

Sobota – túra s lezením a stezka odvahy  

Neděle – hry a příprava na odjezd  

  

Pro více informací nás kontaktujte na tel +420 777614443 


