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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – KOUZLA A ČÁRY S ANGLIČTINOU

PROPOZICE PRO RODIČE

TERMÍN KONÁNÍ: 23. - 27. 8. 2021

VEDOUCÍ TÁBORA:  MGR. STESCHNEROVÁ, MGR. ORLÍKOVÁ, ING. SLADKOVSKÝ

CENA: 500 KČ

Příměstský tábor – kouzla a čáry s angličtinou jsou pořádány pro děti od 8 do 12 let, které potřebují

podpořit ve výuce angličtiny. Během dopoledne bude probíhat výuka s lektory angličtiny z jazykové

školy Hello ve skupinách maximálně po 10. Tím bude zajištěn individuální přístup. Odpoledne bude

zábavně soutěžní program pro děti pod vedením pedagogů SVČ Vítkov na motivy Harryho Pottera a

jeho příběhů ze školy čar a kouzel v Bradavicích.

Každý den příchod mezi 7 – 8 hodinou ráno, vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hodinou v SVČ.

Co s sebou první den:

● Originál přihlášky

● Bezinfekčnost – vytisknuté a podepsané (naleznete na poslední straně dokumentu)

● 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 (ve školní jídelně) 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.

PONDĚLÍ 23. SRPNA

● Děti budou dle věku rozděleny do 4 skupin.

● První den se budou děti snažit získat Kámen mudrců.

ÚTERÝ 24. SRPNA

● Turnaj ve famfrpálu

● Kurz létání na košti

STŘEDA 25. SRPNA

● Potkáme strýce Harryho Pottera Siriuse Blacka

● Naučíme se ochranné kouzlo proti mozkomorům

http://www.svc-vitkov.cz


ČTVRTEK 26. SRPNA

● Ochutnáme tajemné Bertíkovy fazolky

● Zúčastníme se souboje kouzelníků

PÁTEK 27. SRPNA

● Čeká nás zkouška všech získaných kouzelnických schopností

● Vyhlášení celkových výsledků

V případě dotazů pište na email: orlikova@svc-vitkov.cz nebo se obracejte na tel.: 732 607 373.

mailto:orlikova@svc-vitkov.cz


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:
………………………………


