
INFORMACE O KONÁNÍ TÁBORA – NOVINÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 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 

 
   

• TERMÍN: 26.7. - 30.7.  
• VEDOUCÍ TÁBORA: spisovatelka a lektorka Martina Bittnerová http://martinabittnerova.cz. 
• cena tábora je stanovena na 1800,- Kč/dítě  

Příměstský tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět médií  a podívat se pod pokličku novinářské práce. 
Celotáborová hra:  Jak se stát dobrým novinářem.  

Součástí programu jsou výlety – exkurze (rozhlas, zákulisí muzea) – kam bude možné za daných okolností jít, kam nás 
s dětmi pustí… Výstupem je společný časopis ve formátu PDF s příspěvky účastníků. 

Přínos pro účastníky 
Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce s důrazem 
na osobní zodpovědnost jedince. Dalším přínosem pro účastníky je také seberealizace, sebeprezentace a organizace 
své a společné práce. 

• 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 2021. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic rodného 
čísla dítěte + v popisu jméno dítěte a LPT novinář. 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 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 nařízení vlády, počasí i další okolnosti, o všem vás 
budeme průběžně informovat 

• Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a dopolední a 
odpolední svačinu, přezuvky 

• 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 


