
  
 

Informace pro rodiče - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018  

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007931  (Klubovna Ovečka) 

Místo konání:  CPR Ovečka, Poláčkova 2, Ústí nad Labem – Dobětice 
 
Příměstský tábor povedou:  

 Dana Rybárová, vychovatelka ve školní družině v Klubovně Ovečka   
 Lada Žemličková, vychovatelka ve školní družině v Klubovně Ovečka 
 Telefonní kontakt: 731 633 462, 475 212 314 
 

 

Ř Á D    P Ř Í M Ě S T S K É H O    T Á B O R A 

1. Při vstupu do prostorů CPR Ovečka jsou účastnící povinni se přezout (z hlediska bezpečnosti 

preferujeme bačkory, ne pantofle). 

2. Účastníci nenosí do CPR Ovečka (miniškolky, na Příměstské tábory a aktivity centra) 

nepotřebné či drahé věci, neboť centrum za jejich ztrátu nenese odpovědnost 

3. V prostorách budovy a jejich okolí udržují účastníci a návštěvníci pořádek a neničí zařízení. 

Chovají se slušně a ukázněně.   

4. Účastníci počkají v šatně na vychovatelku a teprve s ním vstupují do tělocvičny, herny.  

5. Vychovatel se během aktivit nevzdaluje od svěřených účastníků a dodržuje zásady 

bezpečnosti. Zachází odpovědně se svěřenými pomůckami a materiálem.  

6. Po ukončení činnosti vychovatel propustí účastníky, kteří mají od zákonných zástupců 

podepsaný samostatný odchod, ostatní účastníky předá osobně zákonnému zástupci 

či osobě, která je uvedena v přihlášce „Příměstský tábor“ 

7. V centru, i v celém areálu, je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky.  

8. Na aktivity Příměstského tábora mají přísný zákaz účasti děti nachlazené, nemocné 

(s antibiotiky aj.), s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli 

do kontaktu s infekční chorobou.  Viz pokyny Bezinfekčnosti. 

9. V případě hrubého porušení řádu může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení platby. 

10. Po dobu konání tábora včetně celodenních výletů se bude účastník striktně řídit pokyny 

vedoucích a nebude se vzdalovat od skupin. 

 
Důležité upozornění pro rodiče 

 
1. Příměstského tábora se mohou zúčastnit pouze účastníci, kteří včas odevzdali potřebnou 

dokumentaci, tj. přihlášky, kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), podepsali bezinfekčnost a 

zaplatili účastnické poplatky. 

2. Za cestu do CPR Ovečka a zpět mají odpovědnost za účastníky zákonní zástupci.  

3. Zákonní zástupci potvrzují svým podpisem, že je dítě zdravé a nemá skryté zdravotní potíže, 

berou plnou odpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením těchto informací.  

4. Rodiče uhradí škody, které jejich dítě způsobí z nedbalosti, nekázně či jiných důvodů.   

5. Byl/a jsem seznámen/a s řádem „Příměstského tábora“. V případě jeho porušení ponesu 

následky z toho vyplývající.  


