
Informace pro rodiče
Příměstský myslivecký tábor Vestec

11. 7. - 15. 7. 2022
na adrese K Jahodárně, 252 42, Vestec

Cena tábora: 3 300 Kč

Platba
Úhradu proveďte hotově po domluvě s Petrou Detkovou a to nejpozději do 1. 7. 2022. Tel.č.:
+ 420 778 427 001 , email: naturaliberorum@email.cz

Přihlášku s potvrzením o bezinfekčnosti dítěte odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2022:
a) vedoucí tábora: Petra Detková, tel. č.: + 420 778 427 001
b) předseda HS Jesenice-Vestec: Václav Čumpelík, tel.č.:  + 420 777 201 500
c) myslivecký hospodář: Roman Kargl, tel.č.: + 420 733 582 497

Harmonogram příměstského tábora
Každý den trvá příměstský tábor od 7:30 - 16:30. Dítě je možné předávat půl hodiny před
začátkem příměstského tábora a je potřebné ho nejpozději vyzvednout v 16:30 v zázemí
spolku. Po ukončení dne bude dítě předáno zákonným zástupcům. V případě, že dítě
vyzvedne jiná osoba, je nutné donést čestné prohlášení, že zákonný zástupce povoluje
vyzvednutí dítěte konkrétní osobou.
Příměstský tábor se koná převážně venku za jakéhokoliv počasí. Při velké nepřízni počasí
jsou děti v zázemí honebního společenstva Jesenice - Vestec, kde jsou kamna, elektřina a
pitná voda. Proto prosím myslete na vhodné oblečení pro dítě.
Stravování ze strany pořadatele je zajištěné v podobě oběda a odpolední svačiny. Dopolední
svačinu připravují rodiče i s lahví na pití. Během dne je zařízené doplňování lahví (čaj, voda,
šťáva).
Ze čtvrtka na pátek proběhne dobrovolné přespávání v myslivecké chatě. Večeře a
snídaně zajištěna.
V případě, že má dítě mobilní telefon na příměstském táboře, zodpovídá si za něj samo. V
případě ztráty a poškození nenese pořadatel žádnou zodpovědnost. Nelze nabíjet mobilní
telefon. Nelze využívat mobilní telefon v období konání tábora. Veškerá komunikace s rodiči
je vedena přes vedoucího tábora Petru Detkovou. V případě, že dítě donese jinou
elektroniku či cennosti, opět pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu či zničení.
Děti nepotřebují kapesné.

Informace a kontakt po dobu příměstského tábora:
a) vedoucí tábora: Petra Detková, tel.č.: + 420 778 427 001
b) předseda HS Jesenice- Vestec: Václav Čumpelík, tel.č.: + 420 777 201 500

Upozornění
Užívá-li dítě léky, je třeba vše uvést v přihlášce příměstského tábora. Totéž platí o nevolnosti
v autobuse.



Doporučený seznam potřeb
malý batoh na záda
láhev na pití
oblečení a boty na ven/do lesa (které lze umazat)
oblečení a boty do deště
náhradní oblečení
opalovací krém
přípravek proti komárům a klíšťatům
přezůvky

Přespání
spací pytel
karimatka
polštářek
věci na spaní
hygienické potřeby
oblíbený plyšák


