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                    INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI  

                                      LETNÍ TVOŘIVÝ TÁBOR 

                                  NADĚJKOV – 11. - 20.7.2020 
 
Vážení rodiče, 
pro pořádání letních táborů byla vydána Ministerstvem zdravotnictví „Hygienicko-protiepidemiologická 
opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“, která zahrnují řadu povinnosti a doporučení - 
jak pro organizátory, tak pro účastníky těchto akcí. 
 
Při dodržení těchto pravidel - ve snaze zabezpečit co nejlépe zdraví a bezpečnost Vašich děti  - jsme 
přistoupili k následujícím opatřením: 
 

• Příjezd na tábor - 11.7.2020 (sobota) : 
      Mezi střídáním jednotlivých turnusů proběhne důkladná sanace tábora a všechny prostory budou  
      důkladně dezinfikovány. Z těchto důvodů rušíme společnou autobusovou dopravu do tábora,  
      příjezd účastníků bude řešen individuálně a čas nástupu na tábor posunut mezi 17.00 – 19.00 hod.  
      Místo :  před areál tábora VAMAtremp - rybník Pilař u Nadějkova 
      GPS 49.5090650N,14.4948547E 
      Trasa : Příbram, Lety, Sepekov, Nadějkov ……… směr na Starcovu Lhotu, cca po 2,5 km 
                    odbočka vpravo do zákazu vjezdu. 
 

• Odjezd z tábora do Příbrami  - 20.7.2020 (pondělí) : 
smluvním autobusem, příjezd na parkoviště - Kulturní dům Příbram VII (proti Gymnáziu), 
cca v 11.00 - 11.30 hod. 

    
       Částku za jednu cestu dopravy jsme použili na zvýšený nákup dezinfekčních prostředků a na  
       zabezpečení všech nákladů s tím spojených, proto částku nebudeme vracet.  
       Doufáme, že budete mít pro toto řešení pochopení a moc děkujeme. 
 

• Ubytování :   dvoulůžkové stany, čtyřlůžkové chatičky 
Umístění v oddíle a ubytování dětí – dle na věku, zdravotního stavu a plánu organizace tábora. 
Snažíme se dát děti spolu podle přání na přihlášce. 
 

• Program :  
      Tábor je určen především pro děti prvního stupně základní školy, které rády kreslí, tvoří a mají vztah  
       k výtvarné činnosti. Poznají netradiční a zajímavé výtvarné techniky, formou zábavy a her se naučí z  
       nudných věcí udělat zajímavé, vytvořit si něco na sebe, do pokojíčku, nebo dáreček pro maminku a      
       mnoho jiných zajímavých věcí - své výtvory si přivezou domů. 
       V programu nebudou chybět soutěže a hry, táboráky, bojovky, …  
       Výlety plánujeme v rámci okolí, tj. mimo areál tábora, ale bez kontaktu s dalšími osobami. 
   

• Děti budou po příjezdu do tábora seznámeny s celým areálem, poučeny o táborovém režimu a řádu. 
Seznámíme je se zvýšenou osobní hygienou a zdůrazníme i ta nejzákladnější pravidla – mytí rukou 
mýdlem, použití osobní dezinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, rýmě a kýchání. 
Pravidelně budeme děti vést k jejich dodržování. 

 

• Děti mají s sebou roušky pro případ, že pojedou k lékaři, na zpáteční cestu autobusem …. 
na táboře roušky být nemusí; dezinfekce bude zajištěna v jídelně, klubovně a na soc. zařízení. 
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• Návštěvy dětí na táboře jsme vždy nedoporučovali a letos je musíme zcela zakázat. 
 

• V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 u dítěte budeme informovat hygienickou stanici a 
rodiče – bude nutný bezodkladný návrat do rodiny a kontrola ostatních. V případě výskytu koronaviru 
bude tábor zrušen. Doporučujeme proto dostupnost telefonních kontaktů na rodiče. 

 

• Další upozornění: 
 

      - Dítě vybavte dle Seznamu doporučeného vybavení. 
 
              (Při nástupu na tábor odevzdat ) 

• Kopii „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte“ - vydaný v tomto roce nutné ! 

• Bezinfekčnost - Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Fotokopie očkovacího průkazu dítěte. 

• Fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny 

• Léky označené + lékový formulář.  

 
      - Věnujte prosím pozornost vyplnění údajů týkajících se zdravotního stavu, případných omezení a     
        zvláštností dítěte - uvedením těchto problémů chráníte především své dítě. 
 

• Adresa tábora :   Dětský tábor VAMAtremp,   Rybník Pilař Nadějkov     398 53 Chyšky 
 
 
Vážení rodiče, 
 

věříme, že přijmete naše informace s pochopením.  
Všichni chceme a budeme se snažit, aby opatření, která jsou v letošním roce nezbytná, dětem nijak 
nekomplikovala pobyt na táboře, aby si tábor užily - přestože ten letošní bude „trochu jinak“. 
Už se na děti moc těšíme a Vám děkujeme za projevenou důvěru a trpělivost. 
      
 
Případné dotazy a informace Vám rádi zodpovíme v Domě dětí a mládeže : 
 

           Marcela Jelínková  -  tel. 607 529 763, 608 522 677, e-mail : jelinkova@ddm.pb.cz 
           Ing. Bc. Ladislava Míková - tel. 607 986 013   
 
          
                                                                      
                                                                                                     V Příbrami, červen 2020                         
                                                                        


