
 

 

 
 
 
 
 

POKYNY HURÁ, JEDEME NA TÁBOR 2022 
TURNUS PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. STUPEŇ ZŠ 

 
 
 
 
Kdy začínáme? V neděli 7. 8. 2022 

 Od 15 do 17 hodin 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 
 
Kdy končíme? V sobotu 13. 8. 2022 v 10 hodin 
 

Kudy k nám?  GPS souřadnice 😊 50.2577583N, 14.9920400E 

 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 

 Jediné, co by se mohlo stát, je to, že příjezd bude od Zavadilky. Vjedete tedy do Zavadilky a 

před autobusovou zastávkou odbočíte vpravo. Ze směru od Mladé Boleslavi je to vlevo . 

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  
o Tel. 725441257 
o 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 je potřeba 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 osobní dotazník, který zašlete e-mailem na jizbice.cpv@seznam.cz – ten 

nám poslouží k teoretickému seznámení s Vašimi dětmi!! 😊 
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Co čeká Vaše děti na táboře? 

 V průběhu celého týdne Vaše dětí čeká celotáborová hra na téma „CESTOVÁNÍ ČASEM S 
KUZELNÍKY“. Těšit se mohou na spoustu zábavy, sportování, soutěžení a vytváření. Nebude 
chybět množství zážitků, ale také spoustu překvapení. Při slunečném počasí budeme vyrážet 
do přírody či na koupaliště. Když k nám počasí nebude přát, můžeme se schovat ve stodole, 
kde je to také super!!! 

 Program je rozdělen do několika částí – dopolední, odpolední a večerní.  
 

 Jíme 5x denně. Hlavní jídla v jídelně ve stodole, svačiny na cestách či na zahradě. 

 Kuchyň je plně vybavena, není potřeba brát žádné nádobí s sebou.  

 Přes den je pro děti k dispozici připravený čaj, šťáva či voda v barelu. Ke snídani nechybí 
mléko, kakao či čaj.  

 Po obědě na děti čeká polední klid, který slouží k odpočinku. Občas k zavítá i ,,putovní kino“, 
které zpříjemní odpočinek po obědě.  
 

 V areálu tábora je k dispozici koupelna i toalety. 
 

 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 😊 

 

 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.  
 

o !!! 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.  
 
 

Co všechno s sebou nutně dítka potřebují?? 

 potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře tento rok NEPOTŘEUJEME, prosíme pouze 

vámi vyplněnou bezinfekčnost, průkaz pojištěnce (prosíme kopii) 

 vlastní stan, spacáky, karimatku či matraci (matraci můžeme zapůjčit, nutné mít 

prostěradlo), polštářek, prostěradlo. 

 POKUD NEMÁTE VLASTNÍ STAN, JE NUTNÉ TO NAHLÁSIT VEDOUCÍ TÁBORA!  

 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), odevzdává se do bílé skříně 

 papírové kapesníčky v krabici!!! a vlhčené ubrousky (balení 72 ks), určené pro výtvarné 

činnosti a do jídelny. Odevzdává se do bílé skříně. 

 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!!! 

 léky, které dítko užívá – vše podepsané, v originálním balení či v lékovce na celý týden 

 tmavé bavlněné tričko, které si budeme zdobit 

 kostým na kouzelníka (hábit, klobouk apod. ) 

 čarodějnické hůlky není potřeba, budou si je vytvářet na táboře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 
 
ZAVAZADLO 

o cestovní taška či kufr se jmenovkou dítěte 

o batůžek na výlety 

 
OBLEČENÍ 

o trička s krátkým rukávem 

o trička s dlouhým rukávem 

o kraťasy, šortky 

o tepláky 

o mikina 

o větrovka/šusťáková bunda 

o plavky 

o spodní prádlo 

o ponožky 

o pyžamo 

o kšiltovka 

o pláštěnka 

 
OBUV 

o holínky 

o sportovní uzavřená obuv 

o sandále 

o neklouzavé nazouváky vhodné k bazénu či do sprchy 

 
HYGIENICKÉ POTŘEBY 

o kartáček a pasta na zuby 

o sprchový gel 

o šampon na vlasy 

o opalovací krém 

o repelent proti klíšťatům a hmyzu 

o hřeben, případně gumičky a sponky 

 
OSTATNÍ NEZBYTNOSTI 

o baterka /s náhradními bateriemi/ 

o nebo čelovka 

o sluneční brýle 

o kšiltovka či klobouk 

o pracovní triko 

o rukávky či jiné pomůcky pro neplavce 

o oblíbená knížka či hračka  

o dobrůtky, které má dítě rádo ( po příjezdu se dává do jedné skříně – nechceme mravence ve 

stanu  ) 

o kapesné dle uvážení (do 200 Kč v drobných mincích) – dát do podepsané peněženky a dle 

potřeby předat asistentovi 

VŠE PODEPSAT!!! Nepodepsané věci opravdu již archivujeme! 
Dáváme na charitu  

 



 

 

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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