
  

Kontakt: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
                Bezručova 585, 749 01  Vítkov, www.svc-vitkov.cz 
                el.: +420 556 300 362, Mob.: + 420 605 386 901 

PROPOZICE  

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – KROTITELÉ DUCHŮ 

26. 10. – 30. 10. 2022 

Příměstské podzimní prázdniny! Pojďme si společně užít 5 dnů plných 
zábavy, výletů, ale i strašidel a duchů. Nesmí samozřejmě chybět jejich 
krotitelé, kteří, jak doufáme, zachrání vše, co bude potřeba. 

26.10.2022 STŘEDA 

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 

- Přezůvky (lze ponechat po dobu tábora v SVČ Vítkov) 

- Batůžek 

- Pláštěnku 

- Svačinu (oběd bude až kolem 14 hodiny, doporučujeme větší svačinu) 

- Láhev na pití 

Každý den je zajištěný pitný režim. Obědy jsou zajištěny v delší dny. Prosíme Vás, abyste 

oblečení dítěte přizpůsobili počasí, každý den budeme chodit ven, na ven ať mají pevnou 

běhací obuv. 

PRVNÍ DEN NÁS ČEKÁ VÝLET DO RAABOVY ŠTOLY společně s Dr. Peterem Venkmanem 

Jeden z krotitelů duchů nás uvede do problematiky krotitelů duchů a prozradí nám, kde a jak 

hledat duchy. Třeba právě v Raabově štole objevíme nějakou duchařskou přítomnost. 

Prosíme Vás tedy, abyste dětem přibalili teplé oblečení a větší svačinu.  

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou v SVČ Vítkov 
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27.10.2022 ČTVRTEK 

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

Co je důležité nezapomenout: 

- Láhev na pití 

- Batůžek 

- Pláštěnka 

- Peníze 

- Tmavé, nejlépe černé oblečení - zvýhodnění ve hře 

- Sportovní obuv na přezutí do arény 

- Svačinu - větší 

 

Dnes nás čeká výlet do Ostravy na Laser game společně s Dr.Raymondem Stanzem. 

Každý správný krotitel potřebuje umět mířit, aby mohl ducha chytit svou protonovou zbraní, 

ale nebojte nám budou muset v aréně stačit ty s laserem. Zahrajete si celkem 3 hry!  

V Ostravě si dáme také oběd v podobě pizzy. 

Vyzvednutí dětí 16:30 na autobusovém nádraží ve Vítkově.  

BUĎTE PROSÍM NA MÍSTĚ VČAS! 

 

28.10.2022 PÁTEK 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, odchod dětí dříve - Vyzvednutí mezi 12:00 - 12:30. 

Je státní svátek, tak aby mohli být krotitelé i s Vámi :-) 

Co je důležité nezapomenout: 

- Batůžek 

- Pláštěnka 

- větší svačina 

- Láhev na pití 

- dobrá nepromokavá obuv 

 

V pátek vyrazíme po stopách duchů! 

Společně nás čeká stezka do Prostředního dvoru, kde budeme řešit úkoly a sledovat kudy šel 

duch a zda jej dokážeme chytit! 

Oběd v tento den není zajištěn! 
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29.10.2022 SOBOTA 

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

ve 12:00 na autobusovém nádraží 

Co je důležité nezapomenout: 

- Svačinu 

- Láhev na pití 

- Batůžek  

- Pláštěnka 

- Vhodná obuv 

Výlet na Vikštejn s Dr. Egonem Spenglerem 

Další krotitel, který nás v sobotu dovede na zříceninu hradu Vikštejn, který v pradávnu 

osidlovali duchové… Je na co se těšit! 

Na oběd bude zajištěna pouze polévka! 

Vyzvednutí dětí ve 12:00 z autobusového nádraží!  

 

30.10.2022 NEDĚLE 

Příchod dětí: Příhod od 12:00 do 13:00 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezůvky 

- Svačinu 

- Láhev na pití 

- Bílé prostěradlo na výrobu kostýmu (klidně i starší s dírkami) 

- Kšiltovku 

- V případě , že máte možnost - kostým ducha(nebudete tedy potřebovat prostřěradlo 

- Peníze na útratu do kulturního domu 

V pátek se vtělíme do duchů a půjdeme po strašidelné stezce v kulturním domě. 

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

Odchod dětí v 15:30 hodin od kulturního domu. V případě zájmu můžete společně s dětmi 

zůstat na akci a bavit se! 

BUDEME SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠIT, SPOLEČNĚ SI UŽIJEME PODZIMNÍ PRÁZDNINY ☺ 

Pavlína a Ondra. V PŘÍPADĚ POTŘEB A NUTNOSTI NÁS ZASTIHNETE NA TEL.: 720 108 011 nebo 

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 26. 10. - 30. 10. 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:  26. 10. 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:26. 10. 2022                             Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 


