
INFORMACE O KONÁNÍ JARNÍHO PŘÍMĚSTKÉHO TÁBORA 2019 
Pořádá: Centrum Radost, z.s., IČO 06026494, č.ú. 2501221329/2010  

ve spolupráci: Junák- český skaut z.s.,středisko Oheň Most, E.Basse 1142, Most, IČ: 413 24 919 
informace: Alena Jiráková, tel. 608 282 825, a.jirakova@seznam.cz 

 
 
• termín: 11.3. – 15.3. 2019 
• hl. vedoucí tábora: Alena Jiráková 

• cena tábora je stanovena na 1800,- Kč/dítě /běh 

• tábor je vhodný pro děti od 5 do 16 let 

• Táborje nutné zaplatit nejpozději do 15.2.2019 (nebo dle domluvy)na náš běžný účet č. 2501221329/2010. Jako 
variabilní symbol VŽDY používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte + v popisu jméno dítěte. Storno 
poplatek 10 dní před začátek tábora je 20% z ceny, 1 den 50% z ceny tábora. Za přihlášené dítě, které se tábora 
nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě. 

• Přihlášku je nutné vyplnit a PODEPSAT a originál přinést 1 den tábora 

• Jarní tábor  vede zkušená vedoucí s potřebnými zkouškami pro konání dětských akcí a táborů a zdravotnickým 
kurzem + další dospělí s potřebnými zkušenostmi. Možnost osobního kontaktu každé út a st mezi 16 a 17 
hodinou ve skautských klubovnách (Most, ul. SNP 1191) – předem se ozvěte, že přijdete. 

• Sraz dětí je každý den ráno mezi 7:30 a 8:00 před skautskými klubovnami – Most, ul. SNP 1191 

• Ukončení programu a vyzvedávání dětí každý den mezi 15:00 a 16:00 opět v klubovnách. Pokud chcete, aby 
vaše dítě odcházelo z programu samostatně, je nutné vyplnit souhlas se samostatným odchodem nezletilého 
dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.   

• Celých 5 dní bude maximálně přizpůsobeno potřebám dětí tak, aby se nenudily, prázdniny si užily a nezmrzly ☺.  

• Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a malou svačinku, 
bačkory – mohou si celý týden nechat v klubovně 

• Oblečení dávejte dětem starší, takové, které můžou umazat, aby na sebe nemusely dávat přehnaně pozor. 
Doporučuji jedno náhradní oblečení na ven, pokud by byl sníh a řádili bychom venku, aby bylo možné se potom 
na cestu domů převléknout do něčeho suchého. Toto oblečení si mohou po celý týden nechat pro případ 
potřeby v klubovně. Stejně tak BOBY nebo PODSEDÁK, abychom v případě sněhu mohli řádit.  

• Kdyby se cokoli dělo, dítě mělo zdravotní nebo jiný problém, budeme Vás neprodleně informovat. Děti 
nepotřebují vlastní mobil, veškerou potřebnou komunikaci zajistíme. Pokud jim i tak mobil s sebou dáte, 
neneseme žádnou zodpovědnost za jeho zničení či ztrátu, stejně tak za ostatní elektronické hry či přístroje 

• Během tábora budeme pořizovat fotky, budou vám k dispozici ke stažení (dle vašeho GDPR souhlasu)  

• Na děti se těšíme a věříme, že si připravený program užijí. V případě dotazů či nejasností mě neváhejte 
kontaktovat ☺ Alena Jiráková 

 

První den, při nástupu na tábor, je potřeba odevzdat: 
• originál přihlášky 
• GDPR souhlas, pokud nemáte vyplněný z léta 
• okopírovanou průkazku pojištěnce 
• bezinfekčnost(musí mít datum prvního dne tábora) 
• léky, pokud někdo užívá během dne 
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Program tábora 

• PONDĚLÍ: 

 Seznamovací den, hry a soutěže v klubovně nebo okolí, tvoření triček, koulovačka na sněhu, bobování… 

 Do batůžku: bílé tričko na tvoření, malou svačinu, lahev na pití, přezuvky, oblečení na sníh – na 
převlečení, boby 

 

• ÚTERÝ: 

 Hra na Resslu nebo Matyldě -  

 Do batůžku: svačinu, lahev na pití 

 

• STŘEDA:  

 LASER ARÉNA NEBO JUNGLE ARÉNA – dle přání dítěte, zaškrtněte v přihlášce 

 Do batůžku: Svačinu, lahev na pití, přezuvky 

 Děti se tento den rozdělí na dvě skupiny a každá se vydá za svou aktivitou ☺ 

 Děti, které jdou do laser arény potřebují tenisky a tmavé oblečení… 

 Děti, které jdou do jungle arény potřebují slabé legíny a tričko 

 

• ČTVRTEK 

 VÝLET DO NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA V PRAZE 

 Do batůžku: Svačinu, lahev na pití, malé kapesné na útratu  

 Pojedeme pronajatým autobusem 

 Možnost přespání v klubovnách a večerní řádění – rozhodnutí stačí ve středu před vlastním spaním; 
spaní proběhne, pokud se pro něj rozhodne alespoň 10 dětí 

 

• PÁTEK 

 ROZLOUČENÍ 

 Karneval,diskotéka, tvoření, zábava na sněhu nebo blátě, venku nebo v klubovně – dle přání dětí a 
situace vyhodnocení celého týdne, rozloučení 


