
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY DĚTSKÉHO TÁBORA 

    

     O letošních prázdninách se Vaše dítě zúčastní s naší agenturou dětského tábora SLUNÍČKO v Trhové 
Kamenici – II. běh – military tábor s paintballem. K hladkému průběhu celé akce je třeba se řídit 
následujícími pokyny a informacemi: 
 

ODJEZD: v neděli 15. 7. 2018 

                  Hradec Králové   14.30 hodin (naproti vjezdu na parkoviště VŠ UHK) 
                  Pardubice       15.00 hodin (parkoviště u zimního stadionu)  
                  Chrudim       15.30 hodin (před vlakovým nádražím) 
                  Trhová Kamenice  15.45 hodin (brána DT Sluníčko) 
                  Praha             společný odjezd vlakem z hl. nádraží, čas upřesníme 
                        
P ÍJEZD: v sobotu 28. 7. 2018 

                  Trhová Kamenice      9.30 hodin 

                  Chrudim   10.30 hodin 

                  Pardubice      11.00 hodin 

                  Hradec Králové            11.30 hodin  

                  Praha        12.00 hodin  

Místa odjezdů a p íjezdů, uvedená na závazné p ihlášce, je NUTNÉ dodržet. 
 

POŠTOVNÍ ADRESA TÁBORA: DT Sluníčko, 539 52 Trhová Kamenice  
E-MAILOVÁ ADRESA TÁBORA: Slunicko@veselaspolecnost.cz 

Pište dětem alespoň 1x týdně. Na táboře nejsou z pedagogických důvodů návštěvy doporučeny!  
V případě naléhavé situace nebo nějakého problému volejte vedoucího dne na tel: 775 335 018. 
 

S SEBOU : 

• spací pytel (pokud nemáte, spojte se s naší agenturou), tepláková souprava na spaní 
• karimatka, baťoh, láhev na pití, pevné nepromokavé boty, pláštěnka nebo  
            nepromokavá bunda  
• oblečení na paintball - maskáčové kalhoty a bunda, šátek na krk, rukavice (mohou být pracovní),       
            pevné boty 

• baterka nebo čelovka + náhradní baterie 

• umělohmotný hrníček + utěrka, hygienické potřeby, 2 ks toaletní papír 
• 2 tužky, čistý sešit (blok), pastelky nebo fixy, nůžky, 10 zavíracích špendlíků (na hry) 
• plavky, 2 ručníky, plátěná čepice, opalovací krém, brýle proti slunci 
• šátek (na hry), zpěvník, drobné hry (karty, pexeso,…), knížka 

• obuv na přezutí (pantofle), 2x sportovní boty, silné ponožky, rolák, svetr (pro případ chladna) 
• ostatní oblečení pro hry a pobyt v přírodě - trička s krátkým rukávem, tepláková souprava,                                 
            kraťasy, dostatek spodního prádla a ponožek 

• kapesné Kč 300,- až 400,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů, limonád a nanuků) 
Výše uvedený seznam prosím dodržte. Nedávejte dětem cenné věci a drahé oblečení. Každý může mít pouze jedno 
přiměřené zavazadlo. Na víko kufru vlepte seznam věcí a informujte je, jaké věci s sebou mají.  

 

U odjezdu odevzdá každé dítě: 

• prohlášení zákonných zástupců, fotokopie zdravotního posudku od léka e a fotokopie kartičky 

       zdravotní pojišťovny 

• užívá-li dítě léky (nejlépe v originálním balení, označené celým jménem a p ehledem dávkování) 
• písemný souhlas rodičů s paintballem  

 

Dítě, za které nebude v den odjezdu prokazatelně zaplacena celá částka poukazu DT, nemůže být na tábor přijato. Stejně tak dítě 
jevící známky onemocnění, nebo dítě bez požadovaného zdravotního prohlášení (od lékaře). 
Celotáborová hra 

V rámci celotáborové hry se v letošním roce p eneseme na Divoký západ, p ivezte si kostkovanou košili, bundu 
s t ásněmi, kovbojský klobouk a další věci, ze kterých si p ipravíme kostým. 
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