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Pokyny pro účastníky dětského tábora Sluníčko v Trhové Kamenici 
  

II. běh – klasický tábor 
 

Odjezd na tábor  v neděli 14. 7. 2019 

Praha v 13:30 hodin – před čekárnou (s kavárnou) RegioJet  na hlavním nádraží 
Pardubice v 15:00 hodin - parkoviště mezi zimním stadionem a řekou Labe 

Chrudim v 15:30 hodin - před vlakovým nádražím 

vlastní doprava 15:00 až 16:30 – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici   
 

Příjezd z tábora v sobotu 27. 7. 2019   

vlastní doprava 9:00 až 10:30 – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici  
Chrudim 10:45 hodin - před vlakovým nádražím 

Pardubice 11:00 hodin - parkoviště mezi zimním stadionem a řekou Labe  

Praha 12:42 hodin – hlavní nádraží přímo na nástupišti (vlak RegioJet)   
 

U odjezdu 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: 
• spací pytel,  tepláková souprava na spaní 
• sportovní pevné boty, pevné turistické boty (outdoorové, sportovní), sandály (plážové 

boty) 

• holinky, pláštěnka, bunda - větrovka 

• silné ponožky, svetr, fleecová mikina (pro případ chladna) 
• ostatní oblečení pro hry a pobyt v přírodě (trička s krátkým i dlouhým rukávem,  

nátělníky, tepláková souprava, tepláky, kraťasy, dostatek spodního prádla a ponožek) 
• hygienické potřeby, repelent, papírové kapesníky, 2 ks toaletní papír 

• umělohmotný nebo kovový hrníček a láhev na pití (podepsané) 
• baterka nebo čelovka + náhradní baterie 

• psací potřeby, čistý sešit (blok), pastelky nebo fixy, nůžky,  
• plavky, 2 ručníky, kšiltovka, opalovací krém, brýle proti slunci, neplavci kruh/rukávky 

• malý baťůžek  
• šátek a 10 zavíracích špendlíků (na hry) 

• zpěvník, drobné hry (karty, pexeso,…), knížka 

 



 

• kapesné Kč 300,- až 400,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů a nanuků) 
• další věci dle potřeb Vašeho dítěte 

• pokud doma máte přibalte dětem středověký kostým nebo nějaký rytířský doplněk či 
zbraň 

 

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.  
 

POŠTOVNÍ ADRESA TÁBORA: jméno dítěte, DT Sluníčko, 539 52 Trhová Kamenice 
 

E-MAILOVÁ ADRESA TÁBORA: slunicko@veselaspolecnost.cz (do předmětu uveďte jméno dítěte) 
 

TELEFON DO TÁBORA: 777 363 350 

 

Celotáborová hra – HRA O TRŮNY: 

Přeneste se do světa, kde jak léto tak zima trvají několik let. Přidejte se k jednomu ze čtyř 
mocných rodů a pomozte svému králi či královně sjednotit sedm království. Staňte se 
mocným hrdinou, který bude spolurozhodovat, kterým směrem se bude ubírat osud celého 
kontinentu. Ovšem nic není zadarmo. Nebezpečí v tomto světě číhá na každém rohu. Budete 
muset bránit svá města na straně jedné a dobývat cizí na straně druhé. Záležet bude jen na 

vás, jestli na konci budete ti, kteří získali, nebo ti, kteří ztratili.  
 

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