
Informace k příměstskému táboru (dále jen tábor) 

Termín konání: 1. turnus 12. 7. – 16. 7. 2021/2. turnus 9. 8. – 13. 8. 2021 (každý turnus 
bude otevřen pouze v případě jeho naplnění min. počtem 
10 účastníků) 

Cena tábora:   1 500 Kč/turnus/účastník 

Termín podání přihlášek: do 25. 6. 2021 (platí pro oba turnusy) 

Termín zaplacení částky: nejpozději 7 dnů před začátkem daného turnusu bezhotovostně na 
účet knihovny 86-7119620217/0100 s poznámkou (zprávou pro 
příjemce) ve tvaru: tábor – jméno účastníka – datum narození 

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 a vedoucí tábora za 

ně tímto okamžikem převezme zodpovědnost. 

Ukončení denních aktivit 

Denní aktivity končí v 16.00 hodin, nebude-li stanoveno jinak, např. u výletů mimo Přerov. 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 odpovídá za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, pokud není 

dohodnuto jinak.  

Program tábora: 

1. den Setkání panošů (seznámení účastníků v půjčovně pro děti, poté přesun na pobočku 

na Velké Dlážce - tvořivá dílna s výrobou štítu, erbu, meče apod., odpolední 

procházka kolem Bečvy) 

2. den Pěší výlet ke koním přes park Michalov do areálu Střední školy zemědělské Přerov 

3. den Rytířské klání (pohybové venkovní aktivity v parku Michalov) 

4. den Celodenní turistický výlet po červené značce kolem Bečvy do Dluhonic (návštěva 

pozorovatelny) a zpět 

5. den Pasování na rytíře a složení slavnostní přísahy (dopolední hry v parku Michalov, 

poté tvořivá dílna a rozloučení s táborem v půjčovně pro děti) 
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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. 

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 nebo prostřednictvím jejího 

výdejního okénka (dle aktuální epidemiologické situace), drobné občerstvení (ovoce) a pitný režim 

přímo v knihovně. V případě celodenních výletů 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.). 

Náklady na další materiál 

Součástí uhrazené částky za tábor je veškerý 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  

 nápoje a 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 

Ochrana zdraví a provoz příměstského tábora vzhledem k epidemiologické situaci 

v ČR 

Bezpečnostní opatření a doporučená hygienická pravidla pro provoz příměstského tábora se budou 

řídit veškerými aktuálními nařízeními, která proti onemocnění COVID-19 stanovuje vláda a která budou 

v souladu s vnitřní směrnicí Městské knihovny v Přerově. Situaci budou zaměstnanci knihovny neustále 

sledovat a před zahájením tábora budou rodiče informovat o aktuálních podmínkách provozu (měření 

teploty, testování, nošení roušek či respirátorů apod.), které budou ve stanovenou dobu v souladu 

s nařízeními vlády. V současnosti nastavujeme provoz příměstského tábora za těchto podmínek: 

 neprodleně po vstupu do prostor knihovny musí účastníci použít dezinfekci na ruce, která bude 

k dispozici 

 úklid a dezinfekce prostor knihovny bude probíhat minimálně jednou denně, prostory budou 

pravidelně několikrát denně větrány 

 pravidelně několikrát denně bude prováděna dezinfekce užívaných předmětů a povrchů 

 

 



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

 kopii kartičky zdravotní pojišťovny  

 prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší 3 dny)  

 prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (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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