
  
 

Informace pro rodiče - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021  

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016335 (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 
 Monika Volfová, vychovatelka ve školní družině v Klubovně Ovečka 
 Telefonní kontakt: 731 633 462, 475 212 314 
 Email: klubovnaovecka@charitausti.cz 

 

 Příchod dětí od 7.30 do 8.30 hod. 
 Program od 8.00 do 16.00 hod. 
 Vyzvedávání dětí od 15.30 do 17.00 hod. 

 Program bude uzpůsoben počasí (v případě deštivého počasí bude nahrazen programem 
v prostorách CPR Ovečka) 

 Vyzvedávání dětí pouze osobám uvedeným na přihlášce (přísný zákaz vydání dětí komukoliv 
jinému mimo seznam) 

 Případnou absenci dítěte omlouvejte do 8 hodin na výše uvedených telefonních kontaktech  
(stačí sms zprávou). Nebude-li dítě řádně a včas omluveno, úplata za daný den se nevrací 

 Obědy zajištěny na každý den (v případě celodenního výletu bude připraven balíček na cesty) 
 První den nástupu dítěte na Tábor vyplníte Bezinfekčnost 
 Nejdéle první den tábora dodejte okopírovanou kartičku pojištěnce (nebyla-li zaslána předem), 

Přihlášku dítěte na tábor a Potvrzení podpořené osoby na trhu práce a Zápisový lístek 

Povinná výbava dítěte:  

o batoh (vhodný na výlety)     
o pláštěnka (v případě deštivého počasí)      
o láhev s pitím a svačinu (pitný režim bude zajištěn po celý den pouze v CPR Ovečka, při výletech 

prosíme o zajištění dostatečně velké láhve na pití), případně můžete dát dětem sebou drobnou 
hotovost na zakoupení pití, zmrzliny aj.  

o pohodlné oblečení a obuv na výlety (přizpůsobené aktuálnímu počasí)  
o pokrývka hlavy (případně sluneční brýle a opalovací krém - dle uvážení) 
o přezůvky do prostor CPR Ovečka 
o oblečení na převlečení (dle uvážení) 

Každý den budeme batohy kontrolovat, nemusíte se bát, že děti ponesou přebytečné věci sebou na výlet. 
 

Prosíme rodiče, nedávejte dětem s sebou žádné drahé a cenné věci! 
Při jejich ztrátě neneseme žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

 
 Uvítáme jakoukoliv formu příspěvku či daru ze strany rodičů, přátel a sponzorů - materiál (i zbytkový), papíry 

na vzdělávací a výtvarné činnosti. V případě jakéhokoliv daru Vám rádi vyhotovíme Potvrzení o daru. 

 Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, stížnost, připomínku či podnět, prosím obracejte se na vedoucí Centra 
pro rodinu Ovečka  polakova@charitausti.cz  

 
 

PŘEDEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI 

Tým Centra pro rodinu OVEČKA 
 



  
 

ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 
 

 Před vstupem do centra pro rodinu (dále jen CPR) si každý přečte řád příměstského 
tábora 

 Vstup je možný pouze osobám bez příznaků respiračního onemocnění a jiných 
infekčních chorob a osobám, které nepřišli do kontaktu s infekční chorobou vč. Covid 
19  
(případně jsou-li v ochranné lhůtě po prodělání covid 19 či očkovaní nebo mají 
negativní test) 

 Při vstupu do prostorů CPR Ovečka jsou účastníci povinni se přezout (Z hlediska 
bezpečnosti preferujeme bačkory, ne pantofle)  

 Účastníci nenosí do CPR nepotřebné či drahé věci, neboť centrum nenese za jejich 
ztrátu či poškození odpovědnost  

 V prostorách budovy a jejich okolí udržují účastníci pořádek a neničí zařízení. Chovají 
se slušně a ukázněně 

 Účastník sám neopouští prostory CPR ani se neodděluje od skupiny na výletě  
(samostatný odchod je možný pouze po předchozím písemném svolení zákonného 
zástupce) 

 Účastník je povinen řídit se pokyny vychovatele 

 Účastník přijde v čistém, neroztrhaném oblečení 

 V případě hrubého porušení řádu může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení 
poplatku 
 
 

 
 
 

Důležité upozornění pro rodiče 
 
 

 Příměstského tábora se mohou zúčastnit pouze účastníci, kteří včas odevzdali 
přihlášku, kartičku zdravotní pojišťovny (kopie), bezinfekčnost a zaplatili účastnické 
poplatky 

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

 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. 

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

 Byl/a jsem seznámen/a s řádem „Příměstského tábora.“ V případě jeho porušení 
ponesu následky z tohoto vyplývající. 

 
 
 
 


