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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BOHOVÉ OLYMPU 

PROPOZICE PRO RODIČE 

TERMÍN KONÁNÍ: 9. - 13. 8. 2021 

VEDOUCÍ TÁBORA: MGR. KAMILA ORLÍKOVÁ 

Každý den zasvětíme jednomu z bohů Olympu, seznámíme se s jeho prací a zájmy, dozvíme se o jeho 

životě. Čeká na nás bohyně moudrosti Athéna, bůh podsvětí Hádes, bůh moří Poseidon, bohyně 

měsíce a ochránkyně přírody Artemis a bůh slunce Apollón. Na závěr tábora nás poctí svou návštěvou 

samotný Zeus. 

O AKTUÁLNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT…. 

9. 8. 2021 PONDĚLÍ 

Den zasvěcen bohyni moudrosti Athéně 

Příjem dětí 7 – 8 hod v SVČ. Vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hod v SVČ. 

Program: Athéna je nejmoudřejší ze všech bohů, proto nás seznámí s příběhy a báji o bozích Olympu. 

Prozradí, co nás čeká během celého týdne. Řekne pravidla během pobytu na táboře. Napomůže 

seznámení dětí. Odpoledne nás čekají hry, šifry, hádanky – zapojíme svoje hlavinky. Budeme celý den 

v areálu SVČ. 

Co s sebou první den: 

 Originál přihlášky s GDPR  

 Bezinfekčnost 

 Kartičku zdravotní pojišťovny, nebo její kopii 

 Přezuvky (mohou zůstat v SVČ) 

 Kšiltovku 

 Svačinu 

 Lahev s pitím (nápoje pro doplnění budou celý den k dispozici) 

Každý den bude pro děti zajištěn oběd a pitný režim. Prosíme, aby děti měly na každý den 

připravenou svačinu a lahev na pití. Oblečení přizpůsobte počasí, doporučujeme boty vhodné pro 

běhání a pobyt v přírodě. 

10. 8. 2021 ÚTERÝ 

Den zasvěcen bohu podsvětí Hádovi  

Příjem dětí 7 – 8 hod v SVČ. Vyzvedávání na autobusovém nádraží v 15:25. 

S sebou dejte dětem:  

 Pití, vydatnou svačinu v batůžku 

 Roušku,  

 Oblečení dle aktuálního počasí, případně oblečení navíc do dolu - je zde stále teplota 10 °C a 

vysoká vlhkost, takže teplé oblečení 
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 Turistickou obuv 

 Malé kapesné 

Program: Vydáme se za bohem Hádem do podsvětí. Navštívíme Flascharův důl u Oder (břidlicový důl) 

– zde bude komentovaná prohlídka dolu o historii hornictví, významu těžby, lokální geologii. Součástí 

bude také procházka po naučné stezce K Flascharovu dolu během níž se pomocí informačních tabulí 

seznámíme s krajinou Oderska a místními horninami.  

Celodenní výlet odjezd 8:30 autobusem, příjezd 15:22. 

11. 8. 2021 STŘEDA 

Den zasvěcený bohu moří Poseidonovi 

Příjem dětí 7 – 8 hod v SVČ. Vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hod v SVČ. 

S sebou: ručník, plavky, náhradní oblečení, opalovací krém, lahev na pití, svačina, kšiltovka, obuv 

k vodě. 

Program: V případě příznivého počasí se vydáme na koupaliště. Vodní bitva na zahradě. Pokusy 

s vodou. Hra na koloběh vody. Malování slanou vodou. 

12. 8. 2021 ČTVRTEK 

Den zasvěcený bohyni měsíce, lovu a ochránkyni přírody a zvěře Artemis 

Příjem dětí 7 – 8 hod v SVČ. Vyzvedávání na autobusovém nádraží v 15:25. 

S sebou dejte dětem:  

 Pití, svačinu do batohu 

 Roušku,  

 Oblečení dle aktuálního počasí a pohodlnou obuv 

 Kšiltovka 

 Drobné kapesné 

Program: Seznámíme se s prací ochránkyně přírody Artemis – výlet do Domu přírody Poodří 

v Bartošovicích + záchranná stanice. Venkovní i vnitřní expozice o přírodě interaktivní formou. 

Procházka zámeckým parkem (největší platan v ČR).  

Celodenní výlet odjezd 9:03, příjezd 15:22. 

13. 8. 2021 PÁTEK 

Den zasvěcený bohu slunce Apollónovi 

Příjem dětí 7 – 8 hod v SVČ. Vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hod v SVČ. 

Program: Apollón byl bůh slunce, umění, poezie, hudby. Tento den bude plný tance, hudby, výtvarné 

aktivity, hry se slovy. Odpoledne nás čeká hostina. Předání diplomů za účast samotným Diem na hoře 

Olympu. Celý den v areálu SVČ. Program jednotlivých dní se může měnit s ohledem na počasí. 

V případě změny budou rodiče informováni. 
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BEZINFEKČNOST v souladu s §9 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Ozdravný pobyt ve dnech …… - ………. 2021 
 

Vyplnit před odjezdem na táborový pobyt a odevzdat zdravotníkovi pobytu společně s kopií průkazu zdravotní 
pojišťovny.   
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že mé dítě /jiná fyzická osoba přítomná na akci):  
 
Jméno a příjmení: …………..…………………………………………………… nar.: ……………………… 
 
bytem: …………...………………………………………………………………………………………………... 
 
a) nejeví známky akutního onemocnění (např. průjem nebo horečky, příznaky infekce COVID-19 = kašel, 

dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.) a ve 14-ti kalendářních dnech před odjezdem na tábor, 
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani 
jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní 
opatření. 

b) prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor pečlivě zkontrolován vlasový porost a nebyla 
zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne 
postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
V ………………………. dne:             202…                                        Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
 
 

SDĚLENÍ RODIČŮ VEDOUCÍMU POBYTU NEBO ZDRAVOTNÍKOVI 
 
Zde uveďte léky, které dítě užívá a správné dávkování, upozorněte na citlivost na nějaká jídla:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Upozornění na alergie, mělo- li dítě těžký úraz nebo jiné problémy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník pobytu podléhá pobytovému řádu a respektuje všechny 
pokyny vedoucích. Hrubé, nebo opakované svévolné porušování pobytového řádu může být potrestáno 
vyloučením z pobytu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností účastníka pobytu. 
 
 

V …………………………… dne:         202…                              Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
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