
PŘÁTELÉ VESELÉ SPOLEČNOSTI
zapsaný spolek
Lupáčova 78, 537 01 Chrudim IV
IČO 228 23 751

Pokyny pro účastníky dětského tábora Sluníčko v Trhové Kamenici
 

I. běh – příměstský tábor A

Pondělí 1. 7. 2019 – pátek 5. 7. 2019
vlastní doprava do tábora - 8:30 hod. – každý den brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici 
vlastní odvoz z tábora - 18:20 hod. – každý den brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici 

První den po příjezdu odevzdá každé dítě
 prohlášení zákonných zástupců s originálem zdravotního posudku od lékaře 

(ten bude po táboře vrácen) a fotokopií kartičky zdravotní pojišťovny
 léky, pokud užívá (nejlépe v originálním balení, označené celým 

jménem a přehledem dávkování)

Vybavení dětí:
Tento seznam uzpůsobte každodennímu aktuálnímu počasí případně programu (dozvíte se vždy 
den předem při odvozu dítěte)

 umělohmotný nebo kovový hrníček a láhev na pití (podepsané)
 oblečení pro hry a pobyt v přírodě 
 sportovní pevné boty, sandály (plážové boty)
 holinky, pláštěnka, bunda - větrovka
 plavky, ručník, kšiltovka, opalovací krém, brýle proti slunci, neplavci kruh/rukávky
 repelent, papírové kapesníky
 psací potřeby, čistý sešit (blok), pastelky nebo fixy, nůžky, 
 malý baťůžek 
 šátek a 10 zavíracích špendlíků (na hry)
 větší bílé tričko nebo bílá látka o rozměru 1,5x1m na výrobu kostýmu 

na celotáborovou hru
 kapesné Kč 100,- až 200,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů a nanuků)
 další věci dle potřeb Vašeho dítěte

Více informací k vybavení dětí, ale i k vlastní přípravě na tábor naleznete na našem webu - 
Dokumenty a formuláře/informace k DT Sluníčko  https://bit.ly/2OVFf7I

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 požadovaných 
prohlášení. 

TELEFON DO TÁBORA: 777 363 350

https://bit.ly/2OVFf7I


Celotáborová hra – VYLOUPENÁ PIRAMIDA:
Letos se s námi můžete vrátit zpátky do dob před několika tisíci lety, kdy staří Egypťané 
uctívali boha slunce, ale také do časů velkolepého stavitelského umění, řemesel a do věku 
počátků lékařské vědy a astronomie; k pramenům lidské vzdělanosti. Přeneseme se do této 
prastaré doby a budeme rozmotávat příběh a řešit záhady kolem jedné vyloupené pyramidy. 

Těšíme se na Vaše děti na táboře Sluníčko!
Team Veselé společnosti

      


