
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED 

VÝJEZDEM 
Prosíme všechny, aby si důkladně pročetli celý tento dokument. 

 

DOPRAVA NA TÁBOR 
Vlastní doprava 
Příjezd na tábor individuální/vlastní dopravou je v neděli 7.8.2016 mezi 10:00 a 11:00 

hodinou. Prosím daný čas se snažte dodržet, kvůli rychlejšímu odbavení.  

 

Odjezd z tábora v sobotu 20.8.2016 v době mezi 10:00 a 11:00 hodinou. 

 

Adresa areálu: RS Bučina  

 756 55 Dolní Bečva 447 

   Web: http://bucina.cz/ 

 

Ubytování v hlavní budově areálu. 

 

Začátek / Zakončení tábora: 

Tábor začíná obědem a končí snídaní. 

 

CENA TÁBORA: 5500 Kč 

Platba na účet: 2700651014/2010 Fio banka, variabilní symbol: číslo 01 a datum narození 

dítěte bez teček, (např. dítě narozeno 14.01.2000 variabilní symbol ve tvaru 0114012000),do 

účelu platby uveďte jméno a příjmení dítěte 

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE 

Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné. Bez níže uvedených dokumentů není možné dítě 

převzít!!!: 
- Lékařem vystavené potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na hromadném 

dětském pobytu (nesmí být starší jednoho měsíce). 
- Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 

- Soupis všech léků, které si dítě musí mít sebou 
 

Všechny formuláře a dokumenty jsou v příloze e-mailu, ve kterém jste obdrželi tyto základní 

pokyny nebo na webu www.proskolime.cz/tabory /odkaz-velkeho-druida/ - v souborech ke 

stažení 

 

NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY. Za 

elektroniku a další cennosti, které nebudou uschovány u oddílového vedoucího, 

NERUČÍME. 

 

Své děti na táboře nenavštěvujte. Na základě dlouhodobých zkušeností s pořádáním dětských 

pobytů víme, že návštěvy narušují atmosféru tábora a působí negativně na děti, kterým rodiče 

nepřijedou. 

Děti velmi rády dostávají poštu – piště jim často dopisy a pohledy. 

 

Pokud dítě užívá léky, musí mít s sebou: 

Léky na celou dobu pobytu, označené jménem dítěte a dávkováním. Léky předejte 

zdravotníkovi tábora při příjezdu. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi 

    tým vedoucích a organizátoři  

http://bucina.cz/
http://www.proskolime.cz/tabory%20/odkaz-velkeho-druida/


 

 

 

Doporučený seznam  

potřebných věcí pro dítě na letní pobyt  
 

Průkazku zdravotní pojišťovny 

Látkový pytel na špinavé prádlo 

Dopisní papír, poštovní známky  

Opalovací krém, repelent proti komárům-klíšťatům 

 

Spodní prádlo v přiměřeném množství 

Pyžamo 

 

Tenké, teplé ponožky               6 ks 

Punčocháče     1 ks 

Tričko s krátkým rukávem   5 ks 

Tričko s dlouhým rukávem   3 ks 

Tepláky na pobyt venku      min. 3 ks 

Tepláky, elasťáky pro pobyt v budově 3 ks 

Bermudy nebo kraťasy   2 ks  

 Šusťáková bunda tenká   1 ks 

Teplý svetr / rolák / mikina   2 ks 

Šusťákové kalhoty tenké   2 ks 

Kalhoty     1 ks 

Pláštěnka/ dostatečně velká/   1 ks 

 

Gumáky     1 ks 

Sportovní obuv / botasky, tenisky /  1 ks 

Boty vhodné pro turistiku   1 ks 

Papuče s patou /starší děti mohou vsuvky/ 1 ks 

 

Pokrývka hlavy - kšiltovka, šátek, klobouk, čepice 

Plavky      

Sluneční brýle  

Batůžek a baterku, ½ l plastovou láhev na pití 

 

Hygienické potřeby v taštičce: 

toaletní papír (1 role), mýdlo, zubní kartáček, pasta,  

hřeben (+ děvčata sponky a gumičky) 

 ručník + osuška (minimálně 1 + 2 ks) 

 kapesníky / papírové, látkové/, děvčata vložky 

 

Doporučujeme dát s sebou dítěti oblíbenou hračku (např. plyšovou na spaní), knížku, hudební 

nástroj, pokud dítě hraje apod. 

 

Všechny osobní věci prosím podepište (nalepit např. náplast a kul. perem na ni podepsat). 

 

Nedoporučujeme dětem dávat cenné šperky, drahou kosmetiku, mobilní telefony, nožíky, 

nebezpečné hračky. 
 

Peníze na kapesné v přiměřené výši /dle uvážení rodičů/ je možno předat do úschovy  

k vedoucímu při nástupu do autobusu v den odjezdu. 
 

Organizátor pobytové akce nenese odpovědnost za ztrátu peněz či jiných cenností, které 

nebyly uschovány u oddílového vedoucího. 


