
 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE K ODJEZDU A POBYTU 

SPORTOVNÍ TÁBOR S ANGLIČTINOU 2021 
 
Termín: 24.7.- 31. 7. 2021 

Doprava: vlastní – dovoz dětí 24. 7. (14-15 h), vyzvednutí 31. 7. (10-11h) 

 
Místo pobytu: Školící a vzdělávací středisko ČTU – Obůrka – Blansko  

 

http://www.ctujm.cz/oburka/oburkauvod.htm 

   
Co s sebou: 
 

Oblečení a výbava na spaní: (počet kusů dle uvážení) trička, kraťase, tepláky, mikina, věci 

na spaní, bunda, spací pytel (kdo chce i polštářek pod hlavu, ponožky  (teplé i tenké), 

spodní prádlo, kšiltovka nebo klobouk (NUTNÉ), plavky + ručník, pytel na špinavé prádlo 

(nejlépe plátěný), přezutí na chatu, sandále, sportovní obuv, turistická obuv, gumáky či 

trekové nepromokavé boty, pláštěnka, hygienické potřeby, ručník pro osobní hygienu, 

krém na opalování, repelent (na každého účastníka jeden repelent, který je možný 

aplikovat i přímo na pokožku). 

 

Jiné: malý batůžek na výlety, láhev na pití, čelovka, KPZ , deníček, psací potřeby, lepidlo, 

nůžky, pastelky, knížku, drobné stolní hry na odpolední klid,  složku na diplomy, šátek na 

zavázání očí, karimatku či piknikovou deku (na sezení venku), obinadlo, tejpy (pokud dítě 

aktuálně užívá).  

 
Záčínáme v sobotu večeří a končíme v sobotu ráno snídaní. 

  Dejte dětem tedy malou svačinku. Pitný režim je samozřejmostí od začátku pobytu. 
 
Prosím, nedávejte dětem mobily, pokud budete chtít volat ohledně čehokoli, můžete kdykoli 

volat na naše telefony (telefony vedoucích) - 777 128 113, 777 430 495.  DĚKUJEME. 

 
Při příjezdu na tábor odevzdejte: 
 

VŠE V PODEPSANÉ OBÁLCE S NADEPSANÝM JMÉNEM DÍTĚTE A TELEFONEM                                         

NA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 

1. Potvrzení od lékaře ( platné na školy v přírodě či lyžařské kurzy, platí 2 roky) – vrátíme 

2. Prohlášení o bezinfekčnosti – s datem 24.7.2021 

3. Čestné prohlášení (týkající se COVID – 19) 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

5. Kartičku pojištěnce (stačí kopie) 

6. Léky s rozpisem dávkování, pokud dítě užívá 
 
Informace ohledně doprovodných hygienických opatření (roušky apod.), potřebné 
dokumentace (týkající se COVID-19), instrukce dle nařízení vlády či hygieny budeme posílat 
průběžně a aktuálně před konáním tábora.  
 
Vzory dokumentů jsou dostupné na našem webu www.centrumtygrik.cz. 

 
  Děkujeme 

 

Volnočasové centrum Tygřík  

http://www.ctujm.cz/oburka/oburkauvod.htm

