
HURÁ JEDEME NA TÁBOR  
 Turnus pro autisty a další OZP  

 

Začátek: neděle 10. 7. 2022 mezi 15 a 17 hodinou 
 Bude otevřena přijímací recepce, kde se doplní 

potřebná administrativa 

 V tomto čase se staví i stany ( doporučujeme vzít 

tatínka, který Vám pomůže 😊 ) 

 Neformálně se seznamujeme s prostředím a i 
s ostatními kamarády 

 

Konec: sobota 16. 7. 2022 mezi 9 a 10 hodinou 

 

Adresa: JIZBICE 32           50.2577583N, 14.9920400E 

Jak se k nám dostanete?  

Z Nymburka na Mladou Boleslav přes Všechlapy a Krchleby, před Zavadilkou je značená odbočka vpravo na Jizbice, projet 

vesnicí stále do kopce, u zvoničky po levé straně vjet do ostré slepé ulice, po pravé straně 5. dům, tj. naše Centrum .  

 

Koho kontaktovat ohledně bližších informací k pobytu? 

Veronika Karbanová - Tel. 725441257 (E-mail: karbanova.veronika@seznam.cz) 

 Po dobu tábora můžete kontaktovat vedoucí tábora i asistenta, který má Vaše dítko na starost 😊 

 Doporučujeme spíše kontaktování prostřednictvím SMS (kvůli signálu i se tím předchází rušení programu) 

Co Vaše děti čeká? 

Týden plný zábavy a skvělých zážitků. Celý týden nás bude doprovázet téma PEVNOST BOYARD. Budeme si hrát, soutěžit, 

sportovat, ale také malovat a výtvarničit.  O Vaše děti se budou starat zkušení asistenti, kteří se ve volném čase rozhodli 

udělat dobrou věc 😊 Jsou Vašim dětem k dispozici při programu, při jídle, při hygieně apod. Zkrátka takový kamarád, který 

pomůže se vším, s čím je potřeba 😊Je zajištěna strava 5x denně, ale pokud Vaše dítko rádo druhou večeři, vždy se něco 

najde 😊 Čeká je krásný venkovský areál u stodoly v Jizbicích. Vedle stodoly je velká zahrada, kde budou Vámi postavené 

stany. Ve stodole je vybavená kuchyň, koupelna i WC. Během celého tábora je přítomna zdravotnice, který dětem předává 

užívající léky, ale pomůže i v případě jakékoliv zdravotní nepohody. Při výletech má každá skupinka svoji pohotovostní 

lékárničku. 

Co udělat před táborem? 

 Odevzdat vyplněnou přihlášku (osobně či online – jak kdo má možnost) 

 Uhradit táborovou platbu, ke které se stahují i storno podmínky 
o Příslušnou částku lze uhradit na účet sdružení č. 202972297/0300 
o Potvrzení o platbě Vám bude odesláno ihned nebo po příjezdu na tábor 
o Částka je určená především na potraviny 5x denně pro vaše děti, částečně i pro asistenty, kteří se o Vaše 

děti budou starat. Dále na technické zázemí a potřebnosti nutné k provozu 

 Pokud chcete, můžete se po telefonické dohodě přijet do Jizbic před táborem podívat, abyste věděli, kde Vaše ratolesti  budou 

trávit prázdniny 😊 Není problém přijet i o den dříve si postavit stan… 

 Důležité je vyplnit zdravotní dotazník, který zašlete e-mailem na jizbice.cpv@seznam.cz – ten nám poslouží k 

teoretickému seznámení s Vašimi dětmi!! 😊 
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Co všechno budou děti potřebovat? 

- Bezinfekčnost, průkaz pojištence, kartičku ZTP 

- !!! pokud Vaše dítě užívá léky – ideální je označená lékovka a rozpis kdy, co a v kolik bere 😊  
o V ideálním případě přiložit i originální krabičky, ze kterých bylo dáváno do lékovky.  

- Vlastní stan, spacák, polštářek 
o pokud nemáte vlastní stan, můžeme vám nabídnout náš erární (ale je nutné nahlásit předem) za symbolickou cenu 30,-

Kč/den na osobu zapůjčit. To znamená za 180,-Kč na ten týden (platba v hotovosti na místě). Dostanete i matraci, NUTNÉ 
MÍT PROSTĚRADLO!  

- 1 balení (ne)ochucené vody, která chutná vašim dětem – bude pro osobní potřebu, můžete skladovat ve sklepě. 
- balení 4x toaletního papíru (pro hygienu i pro výtvarku) 
- papírové kapesníčky v krabici!!! a vlhčené ubrousky (balení 72 ks), určené pro výtvarné činnosti a do jídelny 
- pokud je vaše dítko na plínkách, prosíme o přibalení jednoho balíčku pytlíků na pleny, ve kterých se budou vyhazovat. ZÁROVEŇ 

PRO PLENKAŘE VYŽADUJEME NEPROMOKAVÉ PROSTĚRADLO!!! 
- modré bavlněné tričko, které si budeme zdobit 

 
Mobilní telefony, tablety a jiné cennosti – doporučuji na tábor nedávat!  

 

Ostatní informace a kontakty¨ 

 douhrazení členských příspěvků (200 Kč) a vyplnění přihlášky do spolku na každé dítě na táboře - tábor je totiž dotován 

jen pro členy spolku. Členskou přihlášku si můžete elektronicky předvyplnit, zaslat a případně též uhradit elektronicky na 

výše uvedený účet. Znovu zdůrazňujeme, nehradit ČP a tábor dohromady!!! Nutno zvlášť, děkujeme. NELZE UHRADIT 

V HOTOVOSTI!!! 

  UPOZORNĚNÍ: každý člen je pojištěn PRO ÚRAZ, což pro nás organizátory, když jsme stále „jednou nohou v kriminále“ je 

dost důležitý aspekt, ale NEJSME POJIŠTĚNÍ A POJISTITELNÍ na to, když vaše dítko rozbije něco centráckého. Proto 

prosíme o pochopení v řešení této situace, kdy se to řeší pojištěním vaší domácnosti, pojistkou tzv. „na blbost“ 

 

Na koho se můžete obrátit? 



karbanova.veronika@seznam.cz – vedoucí tábora (Veronika Karbanová) – pro jakékoliv dotazy týkající se programu, struktury 

tábora atd.,tel.: 725 441 257. Po dobu tábora prosím o SMS. Máme tu špatný signál, tak abychom se vůbec domluvili  

centrumprovsechny@seznam.cz – veškeré info o táborech , předsedkyně CPV (Martina Kučerová) 

jizbice.cpv@seznam.cz, kupcova.cpveznam.cz – táborová administrativa – přihláška, finance atd.  
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