
 
INFORMACE O KONÁNÍ AKCE – PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2019 
Centrum Radost, z.s., IČO 06026494, č.ú. 2501221329/2010 

Ve spolupráci s organizací Junák-středisko Oheň Most, SNP 1191 
informace: Alena Jiráková, tel. 608 282 825, a.jirakova@seznam.cz 

místo konání: nové skautské klubovny, SNP 1191, Most 
 
Termín: 29.10. - 30.10.2019 

 cena akce je stanovena na 1000,- Kč/dítě  

 v případě zájmu jen o „některé části prázdnin“ je cenové rozložení takové:  

 výlet úterý – 600,-Kč 

 spaní – 100,-Kč 

 program středa – 300,-Kč 
 

 Akci je nutné zaplatit nejpozději do 18.10.2019 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. Zrušení 
účasti dítěte 3dny a méně před počátkem podzimních prázdnin účtujeme storno poplatek 50% z ceny. Za dítě 
lze poslat náhradníka. Teprve po zaplacení akce, je místo definitivně zarezervováno. 

 Přihlášku je nutné vyplnit online na www.radostmost.cz a vytisknutou přinést první den akce 

 Akci vždy vedou zkušení vedoucí s potřebnými zkouškami pro konání dětských akcí a táborů a zdravotnickým 
kurzem + další dospělí (dle počtu dětí) s potřebnými zkušenostmi. Možnost osobního kontaktu každou st mezi 
16 a 18 hodinou ve skautských klubovnách (Most, SNP 1191) nebo dle tel. domluvy. 

 Celý program bude maximálně přizpůsobeno potřebám dětí tak, aby se nenudily a prázdniny si užily.  

 Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a dopolední a 
odpolední svačinu, na výlet v pondělí tričko a kraťasy na převlečení do Jumparény, bačkory – mohou si nechávat 
v klubovně 

 Oblečení dávejte dětem starší, takové, které můžou umazat, aby na sebe nemusely dávat přehnaně pozor 

 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 

 Budeme pořizovat fotky, budou vám k dispozici ke stažení 

 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 akci, je potřeba odevzdat: 
 Originál přihlášky 
 Souhlas GDPR (kdo již vyplňoval, tak nepotřebuji) 
 okopírovanou průkazku pojištěnce 
 léky, pokud někdo užívá během dne 
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Program tábora 

 

 Pondělí 

 výlet do Jumparény v Ústí nad Labem 

 v ceně: cesta tam a zpět pronajatým autobusem, vstupné do jumparény, teplý oběd, kvalifikovaný dozor 

 s sebou: batůžek, svačina, pití, tričko a kraťasy, kapesné 

 příchod dětí v 7:30 - 8:00 do skautských kluboven v Mostě, SNP 1191, Most 

  vyzvedávání dětí mezi 15:00 – 16:00 v klubovnách (děti které spí již vyzvedávat nemusíte, rovnou 
zůstávají do út)) 

 

 MOŽNOST PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ z po na út: 

 Možnost přespání v klubovnách a večerní řádění  

 Děti, které spí, mají zajištěné jídlo i pitný režim na pondělí odpoledne, večer a celé úterý 

 Pro děti je zajištěn program na odpoledne dle jejich nálady a přání – hry, tvoření, společné pečení, 
večerní film… cokoliv si vymyslíme 

 Úterý: 

 Pečení perníčků, výroba luceren, hry venku i vevnitř, dle přání dětí 

 v ceně: vše na tvoření, program, teplý oběd, kvalifikované vedoucí 

 s sebou: přezuvky, malou svačinku (kdo nespí), nerf pistole, kdo má 

 příchod dětí v 7:30 - 8:00 do skautských kluboven v Mostě 

 vyzvedávání dětí od 15:00 do 16:00 v klubovnách 


