
LETNÍ  DĚTSKÝ TÁBOR 

 
 
 
 

Vážení rodiče,  
     přihlásili jste své dítě na letní dětský tábor Ostrý 2020.  
Tábor pořádá Mgr. Jan Veselý pro Základní školu Jakuba Arbesa Most a širokou veřejnost. 
Věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím k odjezdu, pobytu a návratu Vašeho  
dítěte z tábora. 
 

ODJEZD: sraz v NEDĚLI 19. července 2020 v 10:15 hod. na parkovišti u VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ  
V Mostě! Doprava dětí z Mostu do Blatné vlakem. Zavazadla nákladním autem, nakládka u nádraží před 
odjezdem. Vybavte prosím dítě svačinou a pitím na cestu do malého batohu! Pevná obuv, pláštěnka. 
Rouška na cestu!!! 
 

NÁVRAT: v SOBOTU 1. srpna 2020 ve 14:44 hod. na parkoviště U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V Mostě  
(v případě změny bude upřesněno na stránkách tábora v den odjezdu z tábora) 
 

Náležitosti k odjezdu, bez nichž nebude dítě do tábora přijato (kromě bezinfekčnosti bude vše vráceno). 
ODEVZDAT V DEN ODJEZDU U VLAKU: 

- Posudek o zdravotní způsobilosti (má platnost 2 roky od data vystavení, vystaví dětský lékař za 
poplatek 50 – 100 Kč) 
- Prohlášení - bezinfekčnost (možnost vyplnit a podepsat u odjezdu, pouze zákonný zástupce) 
- Průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny (přiložte prosím kopii místo originálu) 
- Máte-li očkovací průkaz  JPP, přiložte jej také k dokumentaci (možno i kopii) 
- Léky, které dítě užívá (označené jménem a s vyznačenou frekvencí užívání) 
 

- 500,- Kč v nezalepené obálce označené jménem a příjmením dítěte jako hotovost na  
Zážitky nad rámec standardního programu 
 

- Můžete odevzdat peněženku nebo obálku s dalším kapesným, označenou jménem a příjmením dítěte  
(doporučujeme maximálně 500 Kč, menším dětem v drobných, nejlépe ve 20 Kč). Přímo v táboře je 
malý stánek s občerstvením. 

 

DALŠÍ VYBAVENÍ: 
- prosíme, snažte se vše zabalit do jednoho OZNAČENÉHO zavazadla, max. do dvou. U menších dětí 
přidejte jmenovky na oblečení a pytel na špinavé prádlo. 
- tábor je laděn spíše sportovně, proto doporučujeme: tepláky, kraťasy, trička a další sportovní oblečení, 
teplé ponožky a mikinu či svetr (pro případ nepříznivého počasí) 
- osobní prádlo dle vlastního uvážení 
- doporučujeme dát zvlášť spodní prádlo, ponožky a trička do podepsaných igelitových tašek 
- hygienické potřeby: 2-3x ručník (ne velké osušky, špatně schnou), sprchový šampon 2v1, kartáček 
s pastou, opalovací krém, toaletní papír (vlhčené ubrousky), pyžamo (teplejší), kapesníky, 2x velký 
repelent ve spreji! (ne s pumpičkou děti se 2x – 3x denně stříkají), 1x rouška v uzavřeném sáčku na 
cestu zpět 
- chatky jsou vybaveny spacáky s povlečením, doporučujeme však dítě vybavit vlastním spacákem, 
polštářkem (pokud máte) 

- plavky, ručník nebo osušku k vodě, pláštěnku, čepici proti sluníčku, sluneční brýle, doporučujeme   
gumové pantofle (crocsy) ne žabky 
- pevné boty, sportovní obuv, holinky, fungující baterku, příp. ramínka na oděv. 
- batůžek na výlety, podepsaná láhev na pití (stačí i PET – láhev 0,75ml – 1l ). Nevhodná je termoska! 
- má-li dítě vlastní plovací vestu, můžete přibalit i tu (v táboře jezdíme na lodičkách) 
- drobné hry (karty, šachy, sudoku, kostky…), knížku a psací potřeby (papír, obálky, známky) 
- menším dětem doporučujeme předepsat adresy na pohledy, které Vám mají posílat 
- maska – letos na téma kovbojové a kovbojky – povinný klobouk, ostatní dle vlastní fantazie 
- v táboře je ZAKÁZÁNO používat jakékoli elektrické spotřebiče (fén, kulma, žehlička na vlasy, 
varná konvice, vařič apod.), a nože nebo jiné zbraně. 
- za mobily, tablety, MP3 přehrávače a jiné cenné věci neneseme žádnou odpovědnost, děti si je 
berou na vlastní riziko!!! Při táborových činnostech je jejich používání zakázané! 
- o aktuálním dění na táboře Vás budeme pravidelně informovat na webových stránkách 

 www.tabor-ostry.cz 
 

V případě nutného kontaktu s dítětem lze volat na mobilní telefon HV č: 734143187 – Jan Veselý 
Korespondenční adresa tábora: Dětský tábor Most, Chatová osada Ostrý, Blatenka, 388 01 Blatná 

 

 

OSTRÝ 2020 

http://www.tabor-ostry.cz/

