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Pokyny pro účastníky dětského tábora Sluníčko v Trhové Kamenici 
  

Tábor pro děti se psy 

 

Příjezd na tábor  v neděli  5. 7. 2020 

13:30 hod. – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici   
 

Odjezd z tábora v sobotu 11. 7. 2020   

9:30 hod. – brána DT Sluníčko v Trhové Kamenici  
 

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)  

• očkovací průkaz psa s platným očkováním a s vyznačením data odčervení 
 

 

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) 
• plavky, 2 ručníky, kšiltovka, opalovací krém, brýle proti slunci 
• baťůžek  
• kapesné asi Kč 200,- (v areálu tábora je možnost nákupu pohledů a nanuků) 

• další věci dle potřeb Vašeho dítěte 

 

Vybavení pro psy 

• dostatek krmení na 6 dní 
• dostatek pamlsků,  nejlépe více druhů 

• misky na granule a vodu 

• pelíšek nebo kennelku 

• sáčky na exkrementy 

http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/06/2020-Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-a-posudek-na-DT-1-1.pdf


• obojek, košík a vodítko (pevné) 
• oblíbenou hračku 

• ručník na psa 

 

Doporučujeme: 
• ošetřit psa proti vnějším parazitům 

• postroj 

• klikr 

• pamlskovník 

•       pláštěnku pro psa, pokud je na ni zvyklý 

 

Více informací k vybavení dětí, ale i k vlastní přípravě na tábor se dozvíte v tomto dokumentu - 

Dokumenty a formuláře/informace k DT Sluníčko 

 

Nové informace, které vyplynuly z opatření MZČR a týkají se našeho tábora naleznete zde 

 

Dítě jevící známky onemocnění, nebo dítě bez požadovaných prohlášení nebude moci být 
k pobytu na tábor přijato. 
   

Dítě zodpovídá po celou dobu pobytu za svého psa a musí být schopné se o něho postarat. 
Nemocní a agresivní psi, háravé feny, psi bez očkovacího průkazu nebo pes, kterého dítě 

nedokáže zvládnout, budou z tábora vyloučeni! 
 

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 

 

Těšíme se na Vaše děti na táboře Sluníčko! 

Team Veselé společnosti 
 

     
 

http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2019/04/Informace-k-DT-Slun%C3%AD%C4%8Dko-v-Trhov%C3%A9-Kamenici.pdf
http://www.veselaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/06/Informace-Corona.pdf
mailto:slunicko@veselaspolecnost.cz

