Informace pro rodiče
letní dětský tábor Svatý Štěpán 2021
Termín tábora: 24. července - 7. srpna 2021
Kontakt na hlavní vedoucí tábora:
Cindy Novotná
Tel.: +420 775 179 144
E-mail: info@taboracek.eu

Šumavská 1011/4, 352 01 Aš
IČ: 01276875
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl L, vložka 6490.
tel.: +420 775 179 144
info@taboracek.eu | www.taboracek.eu

Adresa střediska, ve kterém se koná tábor
LDT Táboráček, R.S. Svatý Štěpán, Cheznovice ev. č. 65, 338 06 Cheznovice u Rokycan

Program tábora: celotáborová hra na téma "JUMANJI".
Co by měly mít děti s sebou

Oblečení

Obuv

Vycházkové oblečení, pyžamo (noční košile), trička s krátkým rukávem, spodní prádlo a ponožky na 15 dní,
kraťasy (sukýnka), teplá mikina, tepláková souprava, nepromokavá bunda (pláštěnka), kšiltovka (klobouček),
šátek, plavky.
Napište prosím seznam věcí a vložte jej do zavazadla (malým dětem věci označte).
Sandále, pevná sportovní, boty do vody, náhradní obuv, holinky, přezůvky do budovy.
Mýdlo, šampon na vlasy, kondicioner, žínka, kartáček a pasta na zuby, krém (mléko) na opalování a po

Hygienické
opalování, krém na obličej, jelení lůj, hřeben, repelentní přípravek (proti hmyzu), papírové kapesníky, 3 ručníky
potřeby + osuška na pláž.
Léky

Vlastní léky (léky se jménem a dávkováním předejte vedoucímu při nástupu dítěte do tábora).

Pomůcky na Děti si mohou vzít masku na maškarní karneval nebo pomůcky na výrobu masky, bílé tričko (na podpisy),
můžete si vzít zpěvník s táborovými písničkami.
hry

Ostatní

Spací pytel a karimatku (spaní pod širákem), sluneční brýle, rouška či ústenka 4 ks, svítilna, společenské hry,
dopisní papír (malé děti s nadepsanou adresou, známkou), propiska, plavecká vesta nebo rukávky na koupání
(menší děti a slabší plavci – koupání na rybníku), hračky, láhev na pití, batůžek na výlety (pro pití, svačinu),
igelitová taška a osuška na pláž, igelitová taška na špinavé prádlo.

Důležité informace
Označte dětem zavazadla visací jmenovkou. Hůlkovým písmem nadepište nástupní místo, jméno a příjmení

Označení dítěte. Prosíme, nesvazujte několik zavazadel k sobě, nýbrž je ponechte na několik částí a každou část označte
zavazadel visací jmenovkou, například cestovní kufr zvlášť, spací pytel a karimatku je pak možno svázat k sobě. Cestovní
kufry svázané s jinými, lehkými a křehkými předměty, jsou neskladné a špatně se s nimi manipuluje!

Před nástupem na tábor musí dítě splnit jednu z následujících podmínek, kterou doložíte vedoucímu při
nástupu dítěte na tábor nebo zašlete nejpozději do 23.7.2021 na e-mail hlavní vedoucí
novotna.cindy@taboracek.eu:

COVID
testy

☺ 22 dnů po první dávce očkování, dítě se prokáže certifikátem staženým z očkovacího portálu,
☺ PCR test ne starší jak 7 dní,
☺ potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, kdy 7.8.2021 nebude termín od nemoci delší jak 180 dnů,
☺ antigenní test ne starší jak 3 dny, v tomto případě přibalte dítěti jeden samotest s sebou, kdy se dítě 7. den
na táboře přetestuje.

Nástupní list Nástupní list účastníka odevzdejte vedoucímu při nástupu dítěte do tábora s datem 24.7.2021 a podpisem rodičů.

Svačina

Na cestu malou svačinu a pití do vlaku (první jídlo bude večeře).

Další důležité informace

Kapesné

Žádost
Doporučení

Předejte vedoucímu při nástupu dítěte do tábora v obálce se jménem dítěte a částkou (dítě může mít peníze u
sebe, v tom případě vedoucí neručí za jejich ztrátu). V ceně tábora je zahrnuto ubytování, celodenní stravování
včetně pití, vstupné, cestovné, úrazové pojištění.
Pokud budete posílat peníze poštou, adresujte zásilku na adresu střediska tábora uvedenou výše a jméno hlavní
vedoucí, která dítěti peníze předá. (Peníze na jméno Vašeho dítěte nemohou být vyplaceny, protože nemá
občanský průkaz).
Žádáme rodiče, aby dětem volali mezi 13:00 - 13:45 a 19:00 - 19:30. V nutných případech volejte hlavní
vedoucí. Pošlete prosím Vašemu dítěti alespoň jeden pohled nebo dopis. Pohled potěší více než sms.
Vedoucí neručí za ztrátu a zničení cenných věcí (mobil, fotoaparát, hodinky, peníze, …).
Nedávejte prosím dětem nebezpečné hračky, zápalky, lasery, slzný sprej, nože.

Doprava
Cesta na tábor 24. července 2021
Nástupní místo

Místo nástupu

Nástupní čas

Pří. vl.

Odj. vl.

Karlovy Vary
Cheb
Plzeň
Mýto

před nádražní budovou Karlovy Vary
před nádražní budovou Cheb (hlavní vstup)
před nádražní budovou Plzeň hl. n. (hlavní vstup)
před nádražní budovou

12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
16:00 - 16:15
17:05 - 17:10

13:24
14:17
15:52
17:06

13:26
14:36
16:41

Cesta z tábora 7. srpna 2021
Výstupní místo

Místo výstupu

Výstupní čas

Pří. vl.

Odj. vl.

Mýto
Plzeň
Cheb
Karlovy Vary

před nádražní budovou
před nádražní budovou Plzeň hl. n. (hlavní vstup)
před nádražní budovou Cheb (hlavní vstup)
před nádražní budovou Karlovy Vary

14:30
15:20
17:30
19:15

14:50
15:18
17:26
19:12

14:51
16:05
18:30

Sponzoři
Generální sponzoři
Krajská rada KSČM Karlovy Vary
Okresní výbor KSČM v Chebu, Karlových Varech, Sokolově
Ostatní sponzoři
Městská policie v Sokolově - prevence kriminality
CHEVAK Cheb, a.s.
radní a zastupitelé Karlovarského kraje za KSČM
Terea Cheb s.r.o.

věcné dary
věcné dary
finanční dar
věcné dary

