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ZÁKLADNÍ POKYNY K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 2021
Prosíme všechny rodiče, aby si důkladně pročetli celý tento dokument.
Pro účast na táboře je potřeba předložit jedna z následujících variant potvrzení (v tištěné podobě,
stačí kopie), které se bude vybírat před vstupem do střediska nebo vlaku/autobusu:
-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – PCR test (z certifikovaného odběrného
místa). Test nesmí být starší 7 dní. Každý má nárok na 2 PCR testy za měsíc zdarma.

-

Potvrzení o negativním výsledku na COVID 19 – Antigenní test (z certifikovaného odběrného
místa). Test nesmí být starší 72 hodin. Každý má nárok na 2-4 antigenní testy za měsíc
zdarma (dle aktuálního opatření).

-

Potvrzení, že účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Od prvního
pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

-

Národní certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 – min. 14 dní od druhé
dávky očkování.

DOPRAVA NA TÁBOR
Příchod do studia mezi 7:00 - 8:00 hod.
Vyzvednutí dětí mezi 16:30 - 17:00 hod.
 MHD OLOMOUC:
Autobusem č. 16 směr Centrum Haná - zastávka Stupkova, autobusem č. 19 směr Tabulový
vrch - zastávka Stupkova, autobusem č. 26 směr Topolany - zastávka Foerstrova pošta nebo
autobusem č. 12 směr Řepčín - zastávka Foerstrova pošta.
 VLASTNÍ DOPRAVA:
Adresa studia: Stupkova 18, Olomouc 77900 Souřadnice GPS: 49.5892975N, 17.2335408E
DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE!
Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
1. Lékařské potvrzení o způsobilosti zúčastnit se akce (platnost 2 roky) – můžete použít
potvrzení z jakéhokoliv jiného tábora nebo školy v přírodě
2. Prohlášení o bezinfekčnosti + souhlas s ošetřením

Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte. Musí být podepsáno v
den začátku tábora!
3. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. (stačí kopie)
NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY. Za elektroniku a další
cennosti, které nebudou uloženy u vedoucího, neručíme.
CO SI VZÍT NA TÁBOR:
Vhodné sportovní oblečení na pobyt venku, pohodlné oblečení na pobyt uvnitř, sportovní
obuv, domácí obuv (nemusí být papuče, stačí čistá sálová obuv), pláštěnku, pokrývku hlavy,
láhev na pití, opalovací krém, menší batůžek, psací potřeby.
Přejeme všem dětem příjemný pobyt na našem dětském táboře a rodičům pohodové a
prosluněné léto 2021.
Těšíme se na Vás 

