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Základní pokyny k dětskému táboru v Kunčicích pod Ondřejníkem 2019
Vzhledem k tomu, že dopravci nám poskytnou aktuální časy odjezdů a příjezdů vlaků
až v měsíci květnu 2019, časy uvedené níže jsou pouze orientační.
Prosíme všechny rodiče, aby si důkladně pročetli celý tento dokument. Časy srazů u jednotlivých
odjezdových míst jsou vždy s dostatečným předstihem a žádáme Vás, abyste je dodrželi. Odjezdy
vlaků jsou přesné a odjezd nebude možné zdržet.
DOPRAVA NA TÁBOR
1. INDIVIDUÁLNÍ/VLASTNÍ DOPRAVA:
Příjezd na tábor individuální/vlastní dopravou je mezi 14:00 a 17:00 hodinou prvního dne daného turnusu. Odjezd
z tábora je potom do 11:00 h. posledního dne daného turnusu.
Adresa tábora: Letní tábor Agentury TAPAZA – RS Krkoška, Kunčice pod Ondřejníkem ev. č. 10, 739 13, Kunčice pod
Ondřejníkem, Souřadnice GPS: 49°32'43.537"N, 18°16'58.538"E

Vzhledem k omezené kapacitě parkoviště v areálu a jeho okolí a nadměrnému počtu aut vlastní dopravy bychom Vás
chtěli požádat, abyste se během příjezdu zdržovali v táboře pouze po dobu nezbytně nutnou. Předejde se tak
problematickým situacím spojeným s limitovanou kapacitou parkoviště, které navíc mohou omezovat dopravu v obci.
Děkujeme.
2. DOPRAVA ZAJIŠTĚNÁ AGENTUROU TAPAZA:
Odjezdová místa a časy směrem do tábora:
Vlakem – RegioJet
 Praha – sraz 13:00 hod. - Praha hl. n., vestibul hlavního nádraží - u restaurace BURGER KING, Souřadnice GPS:
50°4'59.379"N, 14°26'6.998"E, odjezd vlaku: 13:48 hod.
 Pardubice – sraz 14:00 hod. - Pardubice hl. n., budova vlakového nádraží (vstup hl. vchodem), Souřadnice
GPS: 50°1'56.792"N, 15°45'23.687"E, odjezd vlaku: 14:42 hod.
Příjezd do Ostravy na stanici Ostrava-Svinov v 16:55 hod., odjezd autobusem do areálu tábora v 17:15 hod., předpokládaný příjezd
do areálu tábora bude v 18:10 hod.
Olomouc – sraz 13:30 hod. - Olomouc hl. n., budova vlakového nádraží (vstup hl. vchodem), Souřadnice GPS:
49°35'33.348"N, 17°16'39.319"E, odjezd vlaku: 14:04 hod.
Příjezd do Ostravy na stanici Ostrava-Svinov v 14:55 hod., odjezd autobusem do areálu tábora v 15:20 hod., předpokládaný příjezd
do areálu tábora bude v 16:10 hod.


Vlakem – České dráhy


Brno – sraz 12:15 hod. - výluka na stanici Brno hl. n. - odjezdové stanoviště bude upřesněno, odjezd vlaku:
13:00 hod.

Příjezd do Ostravy na stanici Ostrava-Svinov v 15:14 hod., odjezd autobusem do areálu tábora v 15:20 hod., předpokládaný příjezd
do areálu tábora bude v 16:10 hod.

Zájezdovým autobusem/minibusem


Ostrava – sraz 12:45 hod. - Vlakové nádraží Ostrava-Svinov, parkoviště před budovou vlakového nádraží, Souřadnice GPS:
49°49'17.564"N, 18°12'30.740"E, odjezd autobusu: 13:00 hod.

3. NÁVRAT Z TÁBORA (na stejná místa):
Praha – 11:52 hod., Pardubice – 10:53 hod., Olomouc – 11:31 hod., Brno – 12:57 hod., Ostrava –
12:10 hod.
Poznámka k dopravě:
V každém vlaku/autobusu je s dětmi jako doprovod minimálně jeden náš vedoucí, který zajistí nástup a výstup dětí a
předání zavazadel rodičům. Počet vedoucích ve vlaku/autobusu bude přizpůsoben konkrétnímu počtu dětí.

Začátek / Zakončení tábora:
Turnus začíná večeří a končí snídaní (po snídani děti dostanou balíček se svačinou na cestu).
Upozornění – DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE!
Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
- Potvrzení o zdravotním stavu, které bude potvrzené lékařem. Toto potvrzení má platnost jednoho roku. Máteli tedy zdravotní potvrzení ze školy v přírodě apod. letošního data, není třeba vystavovat nové.
- Prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte. Musí být
podepsáno v den odjezdu na tábor!
- Souhlas zákonného zástupce s ošetřením
- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí i kopie)

Bez výše zmíněných potvrzení není možný pobyt dítěte na dětském táboře!
Dále si dítě s sebou přiveze potvrzení o úschově kapesného, podepsané taktéž zákonným zástupcem dítěte. Děti, které
mají připlacenou aktivitu „motokáry“ nebo mají v plánu si ji připlatit na táboře, si s sebou přivezou „Souhlas k jízdě a
s řízením motokáry“.
Pro účastníky airsoftového tábora je nezbytný „souhlas zákonného zástupce s hrou airsoft“.
Všechny formuláře a dokumenty jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko, které naleznete v e-mailu s informacemi o pobytu
a na našich stránkách v sekci ke stažení.
NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY. Za elektroniku a další cennosti, které
nebudou uloženy v táborovém trezoru, neručíme.
Co si vzít na tábor: (malým dětem vše podepište)
Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben, atd.), ručníky, kapesníky, ponožky, pyžamo, tepláky,
kraťasy, plavky, košile, trička, tílka, svetr, mikinu, letní bundu, pláštěnka, sportovní pevná obuv, gumáky, letní čepice,
sluneční brýle, opalovací krém, menší batůžek, psací potřeby, sešit, baterku a náhradní baterie, repelent, kapesné dle
uvážení. Další osobní věci a osobní sportovní potřeby podle vlastního uvážení (duše do vody, rukávky, masky, drobné
sport. vybavení apod.). Areál je vybaven standardním povlečením (polštář, deka, prostěradlo), spacáky nejsou
nutností.

Každý účastník s sebou musí mít jedny boty na přezutí, určené do sálu/tělocvičny na
večerní programy, případně na další aktivity jako např. tanec, sport, kolektivní hry apod.
Účastnice VÝTVARNÉHO TÁBORA s sebou navíc:

Vlastní tričko na batikování, svoji fotografii vytištěnou na A4 (barevně nebo černobíle).
Účastnice MODELINGOVÉHO TÁBORA s sebou navíc:

Legíny (nejlépe černé), rifle, plavky, tílko (nejlépe bílé), BOTY NA PODPATKU a základní líčení.
Účastníci FOTOGRAFICKÉHO TÁBORA s sebou navíc doporučujeme:

-

vlastní fotoaparát (stačí digitální) – určeno pro výuku správného zacházení s fotoaparátem

Účastníci AIRSOFTOVÉHO TÁBORA s sebou navíc:

-

pevnou obuv do lesa
raději více kusů oblečení, vzhledem k zaměření táborů

Přejeme všem dětem příjemný pobyt na našem dětském táboře a rodičům pohodové a prosluněné
léto 2019.
Těšíme se na Vás 

