
Informace k táborům 

 
Milí rodiče, v tomto textu najdete základní informace k našim táborům. V případě nejasností 

kontaktujte Báru Mališovou na tel. 777 446 153. 

 

Důležité upozornění: Pokud má Vaše dítě jakékoliv zdravotní omezení (alergie, ekzém, 

kontakt s infekční osobou, atd.) či bere léky, informujte nás o tom před začátkem tábora. 

 

1/ Oblečení + výbava 
 

- NA SOBĚ vhodné oblečení dle aktuálního počasí, pokrývka hlavy 

  

- BATOH náhradní oblečení vč. spodního prádla a ponožek, papírové kapesníčky, láhev s 

pitím, dopolední svačina, pláštěnka, kopie kartičky pojišťovny 

  

- BOXÍK náhradní oblečení vč. spodního prádla a ponožek, triko dl.rukáv, lehké kalhoty, 

lehká mikina, gumáky 

  

- ODPOČINEK karimatka, spacák, polštářek 

  

- JÍDLO 3 uzavíratelné krabičky na polévku, druhé jídlo a odpolední svačinu, vše prosíme 

podepsané vč.víček (fixa je k dispozici na Sojce) 

 

- DOKUMENTY kopie kartičky zdravotní pojišťovny 2x (jedna kopie pro průvodce, jedna do 

batůžku) a kontakt na oba rodiče 2x (1x v batohu a 1x předat průvodci) 

  

- OSTATNÍ opalovací krém, repelent (budou k dispozici i v  Sojce), dopoledne budeme čas 

trávit v lese, tam nehrozí tolik přímého slunce, ovšem hrozí klíšťata, odpoledne budeme na 

zahradě, tam bude víc přímého slunce a méně klíšťat :c) 

 

Oblečení, boty, gumáčky, spacák, karimatka, krabičky, lahev v pitím – vše prosíme 

podepsat lihovým fixem 

 

2/ Platba 
 

Cena tábora je 2300 Kč i se stravou (Veg8), 1000 Kč je závazná přihláška na účet Sojky 

2400937184/2010 ( do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte + název tábora), 

1300Kč se doplácí v den nástupu na tábor na místě (mějte prosím přesnou částku).  

 

3/ Kudy k nám 

 
LK Sojka se nachází v zahrádkářské kolonii za paneláky ulice Dubová. 

 

Pokud pojedete do Sojky autem, prosím nechávejte auto buď na 4 parkovacích místech z boku 

paneláku Dubové, pokud tam není volno, tak na parkovišti pod panelákem. Doporučujeme 

neparkovat na hliněné ploše na začátku cesty u zahrádek, ani za barevnými popelnicemi u 

garáží – pokuty od Městské policie. 

 



Autobusem č. 67 na konečnou, poté pěšky cca 5 min. chůze 

 

Šalinou na zast. Svratecká, poté pěšky mezi zahrádky, cca 15 min. chůze 

 

4/ Harmonogram dne 

 

8:00 – 9:00 příchod dětí na zahradu  

9:00 – 9:30 přivítání, ranní kruh  

9:30 – 12:00 svačina, pobyt v přírodě, volná hra  

12:30 – 14:30 oběd, odpočinek,   

13:30 – 14:00 vyzvedávání dětí po obědě  

14:30 – 15:30 odpolední aktivity na zahradě, svačina  

15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, v 16:30 se zamyká chatka i zahrada.  

 

5/ Kontakty 

 

Bára Mališová – 777 446 153 

Hedvika Langerová – 739 917 577 

Gabriela Chyťová – 603 898 200 

 

 

 

 

 


