
  
 

 

 

 

 

Informace pro rodiče – PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK  
Místo konání:  CPR Ovečka, Poláčkova 2, Ústí nad Labem – Dobětice 

 
Příměstský tábor povedou:  

 Jarmila Kdolská, vychovatelka v prázdninovém Klubíku CPR Ovečka   
 Lucie Balejová, vychovatelka v prázdninovém Klubíku CPR Ovečka  
 Telefonní kontakt: 734 768 399, 475 212 314 
 Email: hernaovecka@charitausti.cz 

 

 Příchod dětí od 7.30 do 8.00 hod. (po osmé hodině již nemusí být dítě přijato) 
 Program od 8.00 do 16.00 hod. 
 Vyzvedávání dětí dle dohody (plánovaných výletů) nejpozději však do 16.00 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 
 Nejdéle 1. den tábora dodejte okopírovanou kartičku pojištěnce (nebyla-li zaslána předem), Přihlášku dítěte na 

tábor, bezinfekčnost (v den nástupu) 
 Cena 1000,- Kč (700,-Kč je za pobyt dítěte na táboře a 300,-Kč na cestovné, vstupné, odměny, atd.)  
Cena zkráceného termínu 7.-9.7. je 700,- Kč (500,- za pobyt dítěte na táboře a 200,- na cestovné, vstupné, odměny,…) 

Povinná výbava dítěte:  

o batoh (vhodný na výlety)     
o pláštěnka (v případě deštivého počasí) nebo nepromokavá bunda, ne deštník     
o podepsanou láhev s pitím, svačinu a oběd nebo velká svačina (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, opalovací krém, repelent  - 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! (mobil, drahé hračky, velké peníze,…) 
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, pastelky, vodovky, lepidla. 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  


