
 

 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ÚČASTNÍKY PŘÍMĚSTSKÉHO 

TÁBORA – OBJEVY A VYNÁLEZY NAPŘÍČ ČASEM 2017 
 

 

Milí badatelé a rodiče, děkujeme, že jste se přihlásili na příměstský tábor, pořádaný v Ostravě a 
blízkém okolí. Prázdniny se již rychle blíží a zde jsme pro Vás připravili pár užitečných informací. 

 

1. Kdy, kde a jak bude tábor probíhat? 
 

 od pondělí 10. 7. do pátku 14. 7. 2017 
 
Sraz účastníků: SŠ AVE ART Ostrava, Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  

   

 Setkáme se u hlavního vchodu.  
 Denní program se následně bude odehrávat na zahradě, v prostorách budov či v přírodě. 

 
zde 

http://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9098509&q=%C4%8Ds%20exilu%20491%2C%20ostrava%
20poruba&l=1&x=18.168946&y=49.825584&z=17 

 
 

souřadnice GPS: 49.7924756N, 18.2606544E 

 

http://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9098509&q=%C4%8Ds%20exilu%20491%2C%20ostrava%20poruba&l=1&x=18.168946&y=49.825584&z=17
http://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9098509&q=%C4%8Ds%20exilu%20491%2C%20ostrava%20poruba&l=1&x=18.168946&y=49.825584&z=17
http://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9098509&q=%C4%8Ds%20exilu%20491%2C%20ostrava%20poruba&l=1&x=18.168946&y=49.825584&z=17


 
HARMONOGRAM DNE:  
 
07:30 - 08:00 příchod 
08:30 - 10:00 programový blok I (bádání, pokusy, hry, exkurze, …) 
10:00 - 10:30 svačina 
10:30 - 12:00 programový blok II  
12:00 - 13:30 oběd a odpolední klid 
13:30 - 14:30 programový blok III  
14:30 - 15:00 svačina 
15:00 - 16:30 programový blok IV (soutěže, pohybové aktivity, hry) 
16:30            odchod   (předání dětí rodičům) 
 

Příměstský tábor povedou zkušení táboroví vedoucí včetně zdravotníka. 
 
 

1. Co budou děti jíst a pít? 

Zajistíme dopolední a odpolední svačinu, oběd (polévka a hlavní jídlo), které jsou dodávány smluvním 
dodavatelem.  Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den. 

 

2. Co nesmí v badatelově výbavě chybět? 
 

Osobní věci dětí je dobré nabalit do malého batůžku: 
  

 přezůvky 
 pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru + tričko, které bude sloužit jako vědecký plášť 
 pláštěnka  
 pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém 
 batůžek na svačinu a láhev na pití (podepsaná) 

 průkazka na MHD (pokud ji dítě vlastní) 
 popřípadě kapesné (pro vlastní potřebu, např. na suvenýry apod.) 

NEDOPORUČUJEME:   
mobilní telefon a ostatní elektroniku, řetízky a jiné cennosti, vyšší obnos peněz. 
 
Během tábora je možné nechávat věci v šatně, v podepsané tašce.  
Doporučujeme vše podepsat, nalezené svršky a další nezbytnosti tak snadněji najdou své majitele. 

 

3. Co máte přinést při nástupu ? 

 prohlášení o bezinfekčnosti a odchodu dítěte z tábora (pokud chcete, aby odcházelo domů 
samo) 

 Posudek dětského lékaře 
 kopii průkazu zdravotní pojišťovny  
 případné léky označené jménem a s rozpisem dávkování 
 vytištěnou přihlášku se souhlasem k pořizování a zpracování podobizen, obrazových snímků, 

obrazových a zvukových záznamů. 

4. Kdo Vám poskytne další informace a bude na příjmu během letní školy? 

 Monika Konetzná - tel.: 731 655 899, email: konetzna@hello.cz 


