
Ahoj všem       

Tak jsme vše dopilovali a předkládáme Vám potřebné informace k pobytu dětí na táboře. 

1) Odjezd 30.6. v 16:00 od parkoviště u Lídla Vojtíškova ulice – prosím buďte už na místě nejpozději v 15:00 

z důvodu papírování a platby. 

2) Platba tábora – nejlépe pro nás v hotovosti u busu či na táborové louce v den odjezdu dětí na tábor z důvodu, 

kdyby nastala situace, že tábory ještě do té doby zakážou, ať nemusíme pak složitě vyúčtovávat vrácení peněz 

rodičům za platbu tábora. Počáteční náklady na pořádání tábora nyní pokryjeme z vlastních zdrojů. Určitě, 

pokud někdo potřebuje platbu již nyní poslat na účet, případně platit tábor vůči vystavené faktuře na firmu či 

podobně, zavolejte prosím Haničce hospodářce 734216430 a vše dohodnete. 

3) Cena tábora: 4.200,- Kč / 1 dítě. Pokud máte více dětí (sourozenců) cena 4.000,- Kč za dítě 

4) Každé dítě bude mít k seznamu věcí na tábor přibalené ještě tyto potřebné věci: 

- 2 ks roušek. Roušky budou zabalené v igelitovém sáčku a sáček fixou podepsán jménem dítěte. Pokud 

pojede dítě autobusem musí mít nasazenou roušku při odjezdu a v autobusu a prosíme rodiče, ať mají u 

busu také roušky nasazené. Pokud přivezete dítě na táborovou louku opět rodiče a děti budou mít nasazené 

roušky při předání dítěte na tábor. Pak děti roušky sundají po odjezdu rodičů – prosíme tedy o co nejkratší 

dobu zdržování se na táboře. 

- 2 ks ručníků – klidně jeden menší a jeden větší 

- 1 ks dezinfekčního gelu – taková ta malá lahvička, která bude součástí hygienických potřeb dítěte, kdy 

opět tato lahvička bude fixem podepsána jménem dítěte. 

- Alespoň 0,5 litru dezinfekčního roztoku za každé dítě. Dezinfekce pak bude uskladněna na marodce a 

používána ke každodenní dezinfekci rukou dětí a ostatních účastníků tábora + každodenní dezinfekci ploch 

a míst dle nařízení hygieny. Hodně nám tento Váš dezinfekční příspěvek pomůže. 

5) Nejdůležitější – potvrzení o lékařské prohlídce s odkazem platnosti 2 let již neplatí a je nutná nová zdravotní 

prohlídka, která nebude starší 3 týdny k datu odjezdu dítěte na tábor. Ano, není již pro nás platná ani 

prohlídka, která byla absolvována například letos v únoru a podobně. 

6) U předání dítěte u odjezdu (u busu či na louce) budete podepisovat (jako zákonní zástupci) bezinfekčnost a 

prohlášení, že dítě nebylo jakkoli nakažené Covid 19 a nepřišlo do styku s takovou osobou… píši to teď 

prosím hodně stručně…  

7) Velmi mě mrzí, že toto musím napsat, ale jsou zakázány veškeré návštěvy na táboře i s ohledem na počet 

účastníků – je nás dohromady 96 a limit je 100 lidí. Tím pádem i den rodičů se neuskuteční. Vydržme to prosím 

tento rok a o to víc prosím pište pohledů a posílejte balíků       a bude to zas ta romantika. Budeme opět dávat 

info a fotky na FB. Hanička hospodářka 734216430 za námi bude několikrát do týdne dojíždět a můžete také 

po ní případně něco dítěti poslat        

8) Všem dětem bude u busu nebo při příjezdu na táborovou louku námi změřena teplota a také pak průběžně 

v průběhu tábora. Zde upozorňujeme, že pokud bude dítěti změřena vyšší teplota (i v průběhu tábora – 

zdravotnice Klárka 732283860 určitě posoudí aktuální stav i s ohledem na hygienické nařízení) – okamžitě 

kontaktujeme rodiče dítěte a pro dítě si v co nejkratší době rodiče přijedou, i kdyby se jednalo například o 

pouhé nachlazení. Je nám tohle velmi líto… ale musíme tak rozhodnout.  

Ano je toho trochu víc než obvykle, ale ten tábor bude o to hezčí       moc se těšíme        

 

Za celý kolektiv Ledňáčka 

Pavel Greiner – organizátor a hlavní vedoucí 

608962145 


