
 
VODÁCKÝ TÁBOR OTAVA 2022 

Odjezd: sobota 2.7.2022  8,30(?)  fotb. stadion Stínadla - doprava auty zajištěnými oddílem - malé děti musí mít vlastní podsedák ! 

Návrat: sobota 9.7.2022 16-17 h tamtéž – (zavolejte si okolo 15.h trenérům Bubu, Zuzka... o přesnější čas) 

cena pobytu: 2800 Kč měla být do 15.6. zaplacena na účet 2800722772/2010 v.s.1221107222-do poznámky: voda 2022+jméno dítěte! 

 

Vybavení:  

• plovací vesta PODEPSANÁ !, PLNÉ boty do vody, ČEPICI PROTI SLUNCI, KVALITNÍ opalovací krém s VYŠŠÍM 

FAKTOREM, sluneční brýle, repelent, houba na vysuš. lodí, nejmenší děti kdo má možnost vezměte si malé pádlo nebo 

nahlaste, že nemáte 

• ešus nebo miska, hrnek, lžíce, lžička, (vidlička), utěrka, baterka, bloček na poznámky, tužka 

• lahev na vodu objemu cca 1 l (+provázek pro uvázání do lodě)-poučte děti o nutnosti každodenního pečlivého vymývání lahve ! 

• pláštěnka, holiny!, sportovní obuv, dostatek starého oblečení na převlečení (rychle schnoucího, do tepla i chladu) 

• do lodě kromě plavek pro případ chladnějšího počasí tenké elasťáky nebo šusťáky bez podšívky (rychle schnou) a šusťákovku 

• spacák, karimatka, kvalitní stan dle dohody s kamarády (DOSTATEK KOLÍKŮ!!!) – ať se děti dopředu domluví, s kým budou 

spát (rodiče pohlídejte počet), aby ve stanu bylo dost místa pro tašky (děti je házejí do předsíněk a tam jim v případě deště 

promoknou!), 2 větší igelitové pytle (odpadkové) na zabalení věcí. VĚCI PODEPSANÉ!. 

• hlavně malé děti-sedátko do lodi (např. nafukovací nebo polystyren)-hodí se i na sezení k ohni 

• Průkaz pojištěnce (kopie) !  

• Informujte trenéry o příp. zdravotních problémech dětí (potravinové ALERGIE nutno nahlásit předem!), osobní léky s 

s sebou (s popisem!) 

• přiměřené kapesné    

 

Hygienická opatření: 

 
každé dítě odevzdá při odjezdu : 

1. vyplněné "prohlášení o bezinfekčnosti" 

Na cestu : oblečení dle počasí, svačinu a pití do batůžku, stravování začne večeří. 

 

Upozornění ! Nedávejte dětem s sebou cenné věci, tablety, mobily, nože apod. !!!–kontakt s dětmi nebo trenéry vždy večer od 19-21 

hod na telefony trenérů ( Bubu 603708592, Zuzka 724300161).  

 

VĚCI ZABALTE DO TAŠKY ! (ne batoh-je neskladný), všechny věci (i stany atd.) se povezou v autě spolu s dětmi. 

 

Příjemný pobyt přeje všem oddíl běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice ! 

https://www.decathlon.cz/polstarek-air-basic-cerny-id_8055369.html
https://docs.google.com/document/d/19paj-k51Ut55MsVd9cyaZPEWAa0Memk8YmuGPLLMx6w/edit?usp=sharing

