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PROPOZICE  

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – POD PIRÁTSKOU VLAJKOU 

VE VĚTŘKOVICÍCH 

15. 8. – 19. 8. 2022 

Co nás čeká? Jakého piráta potkáme? Kde najdeme ztracený poklad? 

To vše se dozvíte na příměstském táboře ve Větřkovicích s vedoucími 

Pavlínou a Maruškou  

Budeme společně hledat ztracený poklad, který patří mezi dávno 

zapomenuté… 

O AKTUÁLNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT…. 

15. 8. 2022 PONDĚLÍ 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne… na 

individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout první den: 

- Originál přihlášky s GDPR (pokud jste zasílali e-mailem) 

- Bezinfekčnost (viz. příloha) 

- Kartičku zdravotní pojišťovny nebo kopii 

- Bílé tričko, které obarvíme do barvy týmu 

- Přezuvky (lze ponechat po dobu tábora v ZŠ Větřkovice) 

- Baťůžek 

- Kšiltovku 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

Každý den je zajištěný pitný režim a oběd. Prosíme Vás, abyste oblečení dítěte přizpůsobili 

počasí, každý den budeme chodit ven, na ven ať mají pevnou běhací obuv. 

PRVNÍ DEN BUDEME s kapitánem Hookem– rozdělíme se do týmů, budeme hrát hry, vymýšlet 

své pirátské vlajky a pokřiky. Také budeme barvit svá BÍLÁ TRIČKA do barvy týmu. Nevyhneme 

se ani prvnímu rozluštění tajných kódů. 

(prosím, jestli má Vaše dítě nějakou alergii, řekněte nám to dříve, než při příjmu dětí)… 

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou v ZŠ Větřkovice 
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16. 8. 2022 ÚTERÝ 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne… na 

individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezuvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Kapesní nožík (pokud máte) 

- Baťůžek 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

V ÚTERÝ – kapitán JACK SPARROW a jeho loď Černá perla – vydáme se na okolní vody a na 

místo zvané Port Royal. Tam nás bude čekat oběd v podobě špekáčku, který si každý sám 

opeče. 

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou ze ZŠ Větřkovice. 

 

17. 8. 2022 STŘEDA – DEN VÝLETNÍ – plavba do TOŠOVIC 

Co je důležité nezapomenout: 

- Baťůžek – prosíme pevný a dostatečně velký na uschování svršků 

- Svačinu 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

- Plavky, ručník, nafukovací rukávky nebo kruh 

- Igelitku na mokré věci 

- Pláštěnka 

- Lahev S PITÍM 

- Penízky, pokud dovolíte dětem něco koupit. Nedávejte jim velký obnos peněz. Při 

nákupu jím pomůžeme. 

VE STŘEDU – plavba do Tošovic – vydáme se za dobrodružstvím do Tošovic, kde si vyzkoušíme 

nástrahy Bobové dráhy, ochutnáme místní speciality z Heikalky nebo vyzkoušíme teplotu 

místních vod v koupališti. 

Prosíme v,ybavte dítě nafukovacími rukávky nebo kruhem podle plaveckých schopností dítěte. 

Prosím vyzvedněte si děti v 16:26 na autobusové zastávce Větřkovice kult. Dům!!! 
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18. 8. 2022 ČTVRTEK 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezuvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Baťůžek  

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

- Pláštěnka 

- Plavky, ručník, nafukovací rukávky nebo kruh 

- Igelitku na mokré věci 

VE ČTVRTEK – kapitán Barbosa 

Dnes budeme s kapitánem Barbosou řešit případy ztracených lodních deníků. Čeká nás 

záludná cesta na Balaton. Na Balatoně by nás měli čekat bukanýři, kteří nám snad pomohou 

deníky najít.  

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou ze ZŠ Větřkovice. 

 

19. 8. 2022 PÁTEK 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezuvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

V PÁTEK – Poskládání indicií a nalezení ztraceného pokladu – Vyhodnocení celotáborové hry. 

Poslední den, kdy vyhodnotíme týmové soutěže a rozdáme si odměny. 

Odchod dětí 15:00 – 16:00 hodin. 

 

BUDEME SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠIT, SPOLEČNĚ SI UŽIJEME CELÝ TÝDEN  PAVLÍNA A 

MARUŠKA. 

V PŘÍPADĚ POTŘEB A NUTNOSTI MĚ ZASTIHNETE NA TEL.: 605 386 901 
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BEZINFEKČNOST v souladu s §9 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Příměstský tábor ve dnech 15. 8. - 19. 8. 2022 
 

Vyplnit před odjezdem na příměstský tábor a odevzdat zdravotníkovi tábora 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:             2022                                        Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
 
 
 

SDĚLENÍ RODIČŮ VEDOUCÍMU TÁBORU 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 tábora podléhá táborovému řádu a respektuje všechny 
pokyny vedoucích. Hrubé, nebo opakované svévolné porušování táborového řádu může být potrestáno 
vyloučením z táboru. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností účastníka tábora. 
 
 

V …………………………… dne:         2022                             Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
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