
 
POKYNY PRO RODIČE  -  „Cesta kolem světa – Journey around the world“ 
 
Místo konání: Kotvina (Klášterec nad Ohří)  
 
Příjezd do tábořiště: neděle 19. srpna 2018 vlastní doprava, 14:00-14:30 hod.,     
                                                                                 
odjezd tamtéž v sobotu 25. srpna 2018 v 10:00-10:30 hod.  
 
Uvedené časy jsou určené k příjezdu do tábořiště. Prosíme o dodržení časů z bezpečnostních důvodů. 
Cesta do tábora je úzká a vyhýbání vozidel je v některým místech téměř nemožné. S ohledem na aktuální 
počasí je nutné zvážit možnosti pohybu vašeho vozidla po lesní cestě (poslední úsek cesty do tábora, cca 
200m).  

 
Děti čeká bohatý celodenní tematický program - tvořivé, sportovní i hudební aktivity 
propojené do celotáborové tematické hry. Součástí tábora je účast zahraničních 
dobrovolníků v rámci workcampu a s tím spojená celotáborová hra vč. tematické 
výuky a konverzace v anglickém jazyce.  
 
Hlavní vedoucí tábora: Bc. Stanislava Hamáková, DiS., tel: 734 468 449, e-mail: 
dcr@kadan.cz.  
 
Po příjezdu do tábora odevzdáte:  

1) kartičku zdravotního pojištění dítěte,  
2) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzené lékařem (ne starší 12 měsíců, 

můžete použít posudek ze ŠVP, originál posudku Vám po ukončení tábora 
vrátíme) 

3) prohlášení o bezinfekčnosti s datem dne odjezdu na tábor 
4) léky, které dítě užívá (uzavíratelný sáček, podepsané, rozpis přesného 

dávkování) 
5) kapesné (výše kapesného dle uvážení rodičů, doporučujeme 100-200,- Kč, 

podepsaná peněženka) 
!!! Bez těchto dokumentů nebude dítě na tábor převzato !!!  
 
Seznam věcí: 
Oblečení - kšiltovka, plavky, čisté oblečení na každý den (spodní prádlo, ponožky, 
trička, kraťasy, tepláky, mikiny), teplejší bunda na večerní program, oblečení na spaní, 
větrovka, pláštěnka. 
Obuv - gumovky, sportovní obuv, sandále, boty do vody.  
Hygienické potřeby - mýdlo, zubní kartáček a pasta, hřeben, krém na opalování, 
repelent, 2 ručníky (1x menší a 1x větší). 
 
Ostatní důležité vybavení: 
Spacák, starší napínací prostěradlo na matraci, polštářek, nejlépe kufr na věci, batoh na 
záda (návštěva koupaliště, výlet), baterka + náhradní baterie, psací potřeby, blok nebo 
sešit, kapesné. Šátek vhodný k zavázání očí. Koncem srpna bývají v našich 
podmínkách večery a noci chladné. Doporučujeme volit teplejší oblečení vhodné 
k vrstvení, na spaní např. teplákovou soupravu, můžete přibalit i deku do 
spacáku.  
 
Prosíme rodiče, aby dohlédli na vybavení dětí na tábor, vhodné do přírody. Dětem 
ukažte, co a kde mají zabaleno.  
 



Děti spí po dvou ve stanech s podsadou (přesné rozdělení Vám napíši začátkem 
června). Dospělí spí v přímé blízkosti dětí. Pokud máte požadavek, s kým chce Vaše 
dítě spát ve stanu a nenapsali jste to do přihlášky, dejte prosím obratem vědět. 
 
Režim dne: 

  8,00 – budíček, rozcvička, ranní hygiena 
  8,30 – snídaně 
  9,30 – dopolední program vč. výuky anglického jazyka 
12,00 – oběd 
13,00 – polední klid 
14,00 – odpolední program 
16,00 – svačina a pokračování odpoledního programu 
18,30 – večeře 
19,30 – večerní hygiena 
20,00 – táborák, večerní program – hry, soutěže, vyhodnocení dne 
21,00 – večerka 

 
Doručování pošty do tábora je velice omezené. Poštu budeme vyzvedávat 2x týdně 
(úterý a čtvrtek) na naší provozovně v Klášterci nad Ohří.  
Adresa: RADKA z.s  
             jméno dítětě 

             Chomutovská 206 a 207 

             431 51  Klášterec nad Ohří   

 
Pokud byste chtěli ušetřit za poštovné, nebo „posílat“ více dopisů, můžete 
dopisy předat hlavní vedoucí spolu s dokumenty nutnými k nástupu na tábor.  
 
O aktuálním dění z tábora Vás budeme informovat prostřednictvím uzavřené 
skupiny na Facebooku. O jejím založení Vás budu začátkem června informovat. Budu 
ráda, pokud ke svým dotazům budete využívat i tento komunikační kanál… Třeba se 
dozvíte odpovědi na dotazy, které Vás zrovna nenapadly   

 
NEDÁVEJTE dětem mobilní telefony, elektronické hry a jiné dražší vybavení. 
Neručíme za případné poškození nebo ztrátu a v táboře není přístup k elektiřně. 
V průběhu tábora NEJSOU povoleny návštěvy! V případě potřeby se můžete telefonicky 
spojit s hlavní vedoucí na výše uvedeném telefonním čísle, ideálně v čase večeře. 
Informace z dění tábora najdete v průběhu konání na facebooku.  
 
V případě hrubého kázeňského přestupku (úmyslné ublížení nebo opakované 
narušování programu) je možné vyloučení z tábora! V tomto případě mají rodiče 
povinnost si dítě do 12 hod od oznámení osobně vyzvednout. V případě, že by Vaše 
dítě onemocnělo, budeme Vás telefonicky kontaktovat a budete požádáni o jeho 
převzetí do ošetřování v domácím prostředí. 

 
V Kadani, 13. března 2018                  
 
Bc. Stanislava Hamáková, DiS., hlavní vedoucí tábora   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Směr Rašovice, 

Klášterec n/O. 

(kolem lázní) 

Směr Okounov, 

Perštejn  

Od fotbalového 

hřiště vede zpevněná 

cesta, po které se 

dostanete k táboru. 

Z tohoto rozcestí vede do 

tábora nezpevněná cesta 

dolů, cca 200m. Zvažte 

možnosti svého vozidla a 

počasí.  


