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          PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 

PROPOZICE PRO RODIČE 

TERMÍN KONÁNÍ: 16. - 20. 8. 2021 

VEDOUCÍ TÁBORA: Ing. Oldřich Sladkovský, sladkovsky@svc-vitkov.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Každý den podnikneme jednu aktivitu = jeden zážitek.  

 

16. 8. 2021 PONDĚLÍ    Výlet do Akvaparku Hranice 

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

Program: 8:00 – 9:00 hry v klubovně + výroba toustů na oběd. 9:00 odjezd do akvaparku v Hranicích. 

10:00 – 14:00 koupání a hry na louce v areálu koupaliště. Návrat zpět na SVČ v 15:00. Hry na hřišti, 

předání dětí. 

Co s sebou první den: 

 Originál přihlášky 

 Bezinfekčnost – vytisknutou a podepsanou (naleznete na 3. straně dokumentu) 

 Kartičku zdravotní pojišťovny, stačí její kopie 

 Potvrzení o GDPR 

 Přezůvky (mohou zůstat v SVČ) 

 Svačinu 

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

 Plavky, ručník 

 

17. 8. 2021 ÚTERÝ    Výlet do lanového centra Budišov nad Budišovkou 

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

Program: 8:00 – 9:00 hry v klubovně + vaření nudlí s masem na oběd. 9:00 odjezd do lanového centra 

v Budišově nad Budišovkou, ZS Zálesí. 10:00 – 13:00 lanové centrum. 13:00 – 13:30 oběd. Návrat zpět 

na SVČ v 14:30. Hry na hřišti, předání dětí. 

S sebou: 

 Vhodné oblečení a boty (rozhodně ne žabky nebo sandály) 

 Svačinku 

 

18. 8. 2021 STŘEDA    Výlet za lovením kešek 

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

Program: 8:00 – 8:30 Hry na SVČ. 8:30 odjezd do Kružberku. Lovení kešek seznámení se souřadnicemi 

GPS a mapovým podkladem. Ukázka horolezecké techniky na skalách Kružberku s možností vyzkoušení 

http://www.svc-vitkov.cz/


  

si lezení pod dohledem vyškoleného instruktora. 13:00 – 14:00 oběd ve školní jídelně. Návrat zpět na 

SVČ v 14:10 h. Hry na hřišti, následně předání dětí. 

S sebou: 

 Vhodné oblečení a boty (rozhodně ne žabky nebo sandály) 

 Svačinku 

 pláštěnku 

 

19. 8. 2021 ČTVRTEK   Výlet Na Slezskou Hartu  

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

Program: 8:00 – 9:00 hry v klubovně + vaření zapékaných nudlí na oběd. 9:00 odjezd na Slezskou Hartu. 

10:00 – 11:30 seznámení s historií stavby Slezské Harty (délka hráze, výška hráze, zatopené území, 

objem vody, přínos pro kraj, zdroj pitné vody, druhy lodí na Hartě,..), Prohlídka horní části hráze. 12:00 

- 14:00 lodičkování na Slezské Hartě. Dva vedoucí z toho jeden s plavčickým kurzem. Všechny děti 

budou mít plovací vesty, které zajistíme při půjčení lodiček. Následně koupání a hry na louce. Návrat 

zpět na SVČ v 15:00. Hry na hřišti, předání dětí. 

S sebou: 

 plavky, ručník 

 Svačinku 

 Opalovací krém, kšiltovku 

 

20. 8. 2021 PÁTEK    Den pod střechou s pohybem 

Příjem dětí mezi 7 – 8 hod. v SVČ. Vyzvedávání dětí v 15:00 v SVČ. 

Program: Přesun do Sokolovny. Vybíjená, přehazka, badminton, fotbal, ringo. 12:00 -12:30 oběd ve 

školní jídelně. 13:00 návrat na SVČ vyhodnocení týdne, film. Předání dětí. 

S sebou: 

 boty do tělocvičny nejlépe s bílou podrážkou 

 Svačinku 

 

Na aktivity mimo Vítkov budeme jezdit devítimístným mikrobusem. Máme pojištěné auto i všechny 

sedačky.  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. 

Program jednotlivých dní uzpůsobíme podle aktuálního počasí.  
Každý den bude pro děti zajištěn oběd a pitný režim. Oběd zajistíme na SVČ nebo ve školní 
jídelně.  Prosím o informaci, zda je dítě plavec. 
 
 
 
 
 



  

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 vedoucímu 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: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Je dítě plavec? (zatrhněte) A) ANO   B) ČÁSTEČNÝ  C) NE           ……………………………….. 
 
 
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: ……………………………… 


