
INFORMACE O KONÁNÍ TÁBORA – PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY 2021 
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 

 
Táborové turnusy                    hlavní vedoucí tábora 

• 1.turnus: 12.7. - 16.7. - Markéta Blahoutová  
• 2.turnus: 19.7. - 23.7. - Tereza Zebischová          
• 3.turnus: 26.7. - 30.7. - Tereza Zebischová 
• 4.turnus: 2.8. -   6.8. - Markéta Blahoutová 
• 5.turnus: 9.8. - 13.8. - Markéta Blahoutová 
• 6.turnus: 23.8. - 27.8. - Milan Blahout     

• cena tábora je stanovena na 1800,- Kč/dítě  
• Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 20.5.2021 (nebo dle domluvy) na náš běžný účet č.2501221329/2010, 

případný doplatek  potom  do konce června 2020. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic rodného 
čísla dítěte + v popisu jméno dítěte a LPT1-6 (číslo placeného turnusu). Storno poplatek 10 dní před začátkem 
tábora je 20% z ceny, do 3 dnů před začátkem tábora je 50% z ceny tábora. Zrušení tábora 1 den před začátkem 
nebo v době konání tábora není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za 
přihlášené dítě, které se pobytu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě a to i v průběhu tábora. Teprve po 
zaplacení zálohy/celého tábora, je místo definitivně zarezervováno. 

• COVID INFO: pokud dojde k jakémukoliv omezení nebo podmínkám, za kterých lze tábor zrealizovat, jsme 
připraveni vše přizpůsobit tak, abychom tábor mohli zorganizovat, dodržíme nastavená pravidla a tábor 
proběhne. Pokud by došlo k úplnému zákazu těchto aktivit nebo by podmínky nebyly slučitelné s realizací tábora 
a tábor by byl zrušen z naší strany, budeme vracet plnou finanční částku.  

• Hlavní vedoucí tábora je pedagogický pracovník nebo má potřebné zkušenosti a kvalifikaci pro konání dětských i 
jiných akcí a táborů. Na každém turnusu jsou minimálně 2 dospělé osoby, v případě velkého počtu dětí děti 
rozdělujeme do dvou samostatných skupin, které mají většinou oddělený program, svůj vlastní prostor v budově 
a své vlastní vedení. Při rozdělování do skupin vždy zohledňujeme přání dětí být spolu. 

• Možnost osobního kontaktu každou st  mezi 17 a 18 hodinou ve skautských klubovnách (Most, SNP 1191) nebo 
dle tel. domluvy. 

• Přihlášku je nutné vyplnit on line, na stránkách www.radostmost.cz, poté vám přijde na email a podepsanou ji 
potřebujeme odevzdat první den při příchodu na tábor spolu s dalšími dokumenty. 

• Sraz dětí je každý den ráno mezi 7:30 a 8:00 před skautskými klubovnami – SNP 1191,Most 
• Ukončení programu a vyzvedávání dětí každý den mezi 15:00 a 16:00 opět v klubovnách, pokud v programu 

není uvedeno jinak (na návraty z výletů budete upozorněni). 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 a prázdniny si užily. ZMĚNA 
PROGRAMUJE MOŽNÁ, vše bude probíhat s ohledem na počasí i další okolnosti, o všem vás budeme průběžně 
informovat 

• Z každého běhu budeme pořizovat fotky, budou vám k dispozici ke stažení zde: 
http://centrum-radost.rajce.idnes.cz/ 

• Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a dopolední a 
odpolední svačinu, bačkory, plavky a ručník – mohou si celý týden nechat 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 

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

 
První den, při nástupu na tábor, je potřeba odevzdat: 
• originál přihlášky, GDPR souhlas (platí 5 let, kdo má z loňského roku, další nepotřebuje) 



• okopírovanou průkazku pojištěnce 
• bezinfekčnost (musí mít datum prvního dne tábora) 
• léky, pokud někdo užívá během dne 

Program jednotlivých turnusů 
Program tábora se může dle okolností změnit, o případných změnách budeme včas informovat, všechny změny 
probíhají ve prospěch dětí a hladkého průběhu tábora, děkujeme za pochopení… 
 
1.turnus: 12.7. - 16.7. - Markéta Blahoutová  
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý:  Osek Bludiště – dle situace 
Středa: koupání a hry Benedikt 
Čtvrtek: ZOO Ústí nad Labem 
Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě) 
        
2.turnus: 19.7. - 23.7. - Tereza Zebischová   
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý: Pohádkový les Teplice s botanickou zahradou  

Středa: Letiště Most 

Čtvrtek: Zoo Děčín (vlak) 

Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě) 
 
3.turnus: 26.7. - 30.7. - Tereza Zebischová 
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý: Horolezecká aréna Jirkov a podzemí  

Středa: sportovní den Jezero Most nebo Benedikt 
Čtvrtek: Vaňovský vodopád (vlak) 
Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě) 
 
4.turnus: 2.8. -   6.8. - Markéta Blahoutová 
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý: Funpark Most  
Středa: Hasiči Litvínov a veteráni  
Čtvrtek: výlet na Lesnou 
Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě) 
 
5.turnus: 9.8. - 13.8. - Markéta Blahoutová 
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý: minigolf Bílina  
Středa: sportovní den na Benediktu (plavky s sebou, badminton apod… s sebou) 
Čtvrtek: výlet na Kočičák – Řopíky nad Chomutovem (autobusem) 
Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě) 
 
6.turnus: 23.8. - 27.8. - Milan Blahout     
Pondělí: seznamovací den, hry v okolí (např. Ressl) 
Úterý: Jezero Most – tematická skupinová hra 
Středa: Jump aréna Most a sportovní hry venku 
Čtvrtek: ZOO Ústí nad Labem (autobusem) 
Pátek: rozloučení, závěrečný piknik (hry např. na Matyldě)  


