
Informace k příměstskému táboru (dále jen tábor) 

Termín konání:   8. 7. – 12. 7. 2019 

Cena tábora:   1 400 Kč 

Termín podání přihlášek: do 21. 6. 2019 

Termín zaplacení částky: do 1. 7. 2019 bezhotovostně na účet knihovny 86-7119620217/0100 
s variabilním symbolem přiděleným k přihlášce 

Vedoucí tábora:  Miroslava Nevřelová 

Kontakt na vedoucí tábora: deo@knihovnaprerov.cz, tel. 581 334 076 / 724 519 662 

 

Organizace tábora 

Zahájení denních aktivit 

Program tábora začíná každý den v 8.00 hodin v půjčovně pro děti Městské knihovny v Přerově na 

Palackého ul. č. 1, nebude-li určeno jinak. Do této hodiny musí být všichni účastníci tábora již přítomni, 

aby mohly být včas zahájeny připravené aktivity. O případné změně času zahájení programu tábora, 

např. z důvodu změny programu vzhledem k aktuálnímu počasí, budou zákonní zástupci účastníka 

tábora informováni na jimi uvedené telefonní číslo, a to nejpozději 24 hodin dopředu.  

Jednotliví účastníci tábora budou každý den převzati od jejich zákonných zástupců nebo se dostaví 

samostatně (uvedeno a potvrzeno zákonným zástupcem v přihlášce) a vedoucí tábora za ně tímto 

okamžikem převezmou zodpovědnost. 

Ukončení denních aktivit 

Denní aktivity končí v 16.00 hodin, nebude-li stanoveno jinak, např. u výletů mimo Přerov, kdy mohou 

z důvodu navazujících dopravních spojů vzniknout časové prodlevy. O této skutečnosti budou zákonní 

zástupci účastníka tábora dopředu informováni ráno při předávání dětí nebo na jimi uvedené telefonní 

číslo. V průběhu výletů jim mohou být zasílány aktuální informace s předpokládaným časem návratu.  

Vedoucí odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci. Zákonný 

zástupce může svým souhlasem na přihlášce umožnit samostatný odchod nezletilého dítěte z tábora 

po skončení denních aktivit domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte. 

Program tábora: 

1. den Lovci skalpů (seznámení, výroba čelenky a tomahawku, venkovní aktivity) 

2. den Celodenní výlet ke koním do Martinic u Holešova 

3. den Indiánská stezka (hry a soutěže v knihovně a jejím okolí) 

4. den Turistický pěší výlet do Brodku u Přerova (návrat vlakem zpět do Přerova) 

5. den Tapa wanka yap (rituální indiánské hry a tvořivá dílna, rozloučení s táborem) 

Uvedený program nebo jeho pořadí může být během konání tábora pozměněno, např. v závislosti na 

aktuálním stavu počasí. O této skutečnosti budou rodiče informováni s dostatečným předstihem 

(min. 24 hodin dopředu) na jimi uvedené kontaktní telefonní číslo. 
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Stravování 

V průběhu tábora je zajištěno stravování všech účastníků v návaznosti na místo konání aktivit. 

V průběhu akcí, které se konají v prostorách půjčovny pro děti nebo v jejím blízkém okolí (tj. 3 dny), je 

zajištěno stravování (3x oběd) v jedné z restaurací v blízkosti půjčovny, drobné občerstvení (ovoce) 

a pitný režim přímo v knihovně. V případě celodenních výletů mimo Přerov nebude oběd zajištěn a dítě 

musí mít s sebou vlastní jídlo na celý den z důvodu, že po cestě bude velmi málo příležitostí si jídlo 

zakoupit (čas, zaměření aktivity apod.). 

Doprava a vstupy do navštěvovaných objektů, další materiál 

Na výlety se budou účastníci tábora dopravovat hromadnou dopravou. Veškeré náklady za dopravu 

a vstupy do navštěvovaných objektů při organizovaných výletech jsou součástí ceny tábora. Součástí 

uhrazené částky je rovněž veškerý pracovní materiál používaný v průběhu realizovaných aktivit 

a čepice (kšiltovka) s logem, kterou trvale obdrží každý účastník tábora. 

Doporučené vybavení na výlety mimo Přerov 

Na celodenní výlety doporučujeme následující vybavení: 

 vhodná obuv do přírody nebo do města (dle zaměření aktivity) 

 vhodné oblečení dle zaměření akce a aktuálního počasí, pláštěnka 

 batůžek na výlety  

 pití (v průběhu výletu bude možné si další pití dokoupit) 

 jídlo jako náhradu oběda a 2 svačinky, drobné sladkosti 

 kapesné v rozumné výši (např. na zmrzlinu a drobné občerstvení) 

 příp. pravidelně užívané léky, které si je dítě schopné samo pod dozorem vzít 

Naopak nedoporučujeme tyto osobní věci (děti si za ně ručí samy): 

 cennosti jako šperky, velké množství peněz apod. 

 drahé telefony, MP3 přehrávače, elektronické hry, rádia, tablety apod. 

 lovecké nože a další nebezpečné věci 

Další informace  

V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte, prosím, následující dokumentaci:  

 kopii kartičky zdravotní pojišťovny  

 prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 3 dny)  

Kontakt na knihovnu 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 

půjčovna pro děti, Palackého 1 

750 02 Přerov 

E-mail: deo@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 076, +420 724 519 662 
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