
Instrukce pro tábor v Letařovicích 28.7. - 8.8. 2021 

Příjezd: Příjezd se uskuteční ve středu 28.7. mezi 15. a 17. hodinou. Při příjezdu 

si vaše děti převezmu vedoucí, kteří je budou mít na starost během celého 

tábora.  Od vás si zdravotnice vezme „nástupní list dítěte na tábor“, průkazku 

pojišťovny (nebo kopii) a zdravotní očkovací průkaz. 

Odjezd: odjezd dětí bude v neděli 8.8.   15:00 - 17:00. 

Co přibalit dětem s sebou? 

• Dostatek oblečení na dva týdny (trička, mikiny, tepláky, kraťasy, osobní 

prádlo, dostatek ponožek, bundu/pláštěnku, plavky, hygienické potřeby, 

roušku/respirátor, dobrou obuv a papuče na přezutí. Pokud máte něco 

maskáčového, tak to letos určitě také přibalte! Letos ještě prosíme abyste 

přibalili dětem i čistě bílé tričko na zničení 

• Na táboře není možné nic prát, tak s tím, prosíme, počítejte.  

• Spacák a popř. lehčí deku, polštář a prostěradlo. Baterku s náhradními 

bateriemi, poznámkový notýsek a psací potřeby, jehlu a nit, nožík (né 

dýku), láhev na pití (na výlety, tak ideálně 0,5 - 0,7 l) a výletní batůžek. 

• Prosíme abyste mladším dětem podepsali věci, každoročně se toho mnoho 

ztrácí a nalézá. Věci dejte ideálně do staršího kufru. (velké batohy a krosny 

vlhnou a ničí se) 

Co na tábor nepaří? 

Na tábor nepatří sladkosti, kvůli myším a vlhku. Dále nepřibalujte svíčky, spreje, 

make-up, zapalovače, dýky, petardy apod. Na tábor také nepatří ani mobil, nebo 

jiná elektronika. (v případě nutnosti je telefon u hlavního vedoucího tábora 

776 004 496) S dětmi se můžete spojit skrz dopisy, nebo pohledy. 

Důležité! 

Na táboře děti rozdělíme do stanů a oddílů, tak na to, prosíme, své děti připravte, 

abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. Respektujeme jen přání dětí, které 

budou na táboře poprvé, nebo naposledy (pište předem). 

 

Návštěvy rodičů během tábora jsou zakázané. 

 

 



Adresa tábora: Jméno vašeho dítěte, tábor Fontány, Letařovice, 463 43 Český Dub 
(dětem určitě pište často, na dopisy se vždy moc těší! Ale sladkosti apod. jim 
neposílejte) 

Cena tábora: Částka 3 500,- Kč na táborový účet FIO 23014 58815 / 2010 

Kapesné: Kapesné dětem nedávejte, nepotřebují ho. 

Čím je možné přispět? Podle vašich možností můžete na tábor přispět těmito 
potravinami: marmelády, šťávy, kompoty, kyselé okurky, ovoce, brambory, 
zeleninu…. Dále vítáme jakékoliv věci, nebo sladkosti jako odměnu do soutěží, či 
sportovní materiál. Děkujeme všem, kteří minulý rok přispěli. 

COVID-19 opatření: 

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN 
(očkování-test-nemoc): 

• 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) 
• PCR test starý max. 7 dní 
• Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů 
• Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora) 
• Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora) 
• Podepsané čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora) 

Pro ty, kdo nebudou předem otestováni nebo je budume muset testovat 
v průběhu tábora, budeme mít připravené samotesty. Jako náklad za jedno 
otestování budeme u registrace vybírat 100 kč. 

Doufám, že tyto požadavky pochopíte. Každý rok nás navštěvuje v táboře 
kontrola z hygieny a chceme, aby i letos s námi byla spokojená. 

 

Prosíme o to, abyste respektovali vše, co je tady v instrukcích napsané a dbejte na 
to, aby děti při příjezdu do tábora nebyly nakažlivé (vši, nevolnost, teplota...) 

Těší se na vás celý tým tábora v Letařovicích! 

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na:  

email: fontanapaka@volny.cz 

stránky: www.fontananp.webnode.cz 

facebook: https://www.facebook.com/TaborLetarovice  
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