
Pokyny pro účastníky všeobecného tábora ve 
Skleném u Fryšavy 

 

Vedoucí z Active: Jan Revay  

Adresa tábora :  Turistická základna Sklené u Fryšavy, PSČ 591 01 

Tel.: 604 752 945 

Termín konání : 15. 7. – 21. 7. 2022 

Sraz účastníků :  v pátek 15.7. v 16.00 hod. v areálu TZ Sklené  
 Zadání pro navigaci: Táborová základna 353, 591 01 Sklené 

 GPS: 49.610569, 16.008342 

 Parkování je na louce za TZ, prosíme neparkujte před TCH na 

soukromém pozemku u kravína!!! 

Odjezd : ve čtvrtek 21.7. od 10.00 hod., nejpozději do 10.30 hod. z TCH 

Sklené 

Ubytování:   mladší v budově a starší v chatkách 

Program :  soutěže, hry, koupání, výlety, táboráky, a pod. 
 

Vybavení na tábor: Průkazka zdravotní pojišťovny  
 Potvrzení o bezinfekčnosti  
 (podepsané rodičem, nutno odevzdat při příjezdu na LT!!!) 
Děti, které nemají přihlášku potvrzenou lékařem budou mít zdravotní a očkovací 

průkaz!!! Na tábor mohou jet pouze děti řádně očkované!!! 

Osobní léky - oznámit vedoucímu před odjezdem 
NEDOPORUČUJEME MOBILNÍ TELEFONY na základně je špatný signál !!! 
Další vybavení: sportovní a turistické oblečení, obutí (i náhradní), holínky, 

pláštěnku, hygienické potřeby, přezůvky, plavky, menší batoh  na výlety, menší 

láhev na pití, toal. papír, přípravek  proti hmyzu – např. REPELENT, pokrývku hlavy, 

sluneční brýle, baterku, sešit, psací potřeby, opalovací krém, plastový hrnek na pití, 

bavlněný šátek. Pokud má dítě svůj spací pytel doporučujeme si ho vzít s sebou. 

Peníze dle uvážení rodičů (50 Kč je třeba na táborový šátek). Peníze na případné 
lékařské ošetření!!! 
Za cenné věci (mobilní telefon, PSP, fotoaparát ...) nepřebíráme zodpovědnost. 
Z tohoto důvodu Vás upozorňujeme na skutečnost, že děti budou mít mobilní telefon 

u sebe v době poledního klidu 12.30 – 13.30 hod. a po večeři 18.30 – 21.00 hod. 

Mimo tuto dobu děti nebudou mít telefon k dispozici.  
 

Stravování začínáme po příjezdu svačinou a končíme před odjezdem snídaní. 

Upozornění: Každý účastník musí mít s sebou potvrzení o bezinfekčnosti (ne 
starší 1 dne), které odevzdá při příjezdu na tábor. 
 

Užívá-li dítě lék nebo je-li alergické, sdělte to vedoucímu tábora. Všechny osobní 
léky Vašeho dítěte je potřeba označit štítkem se jménem dítěte a dávkováním.  Je 
v zájmu Vašeho dítěte, abyste podrobně informovali hlavního vedoucího o 
případných zdravotních problémech Vašeho dítěte! 
 

Návštěvy jsou přísně zakázány. 

Do areálu tábora smějí pouze účastníci tábora!!! 

Informační schůzka se již nebude konat. Další informace získáte na 

tel.: 604 752 945, p. Revay 



 
 

Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte 
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 

 

 
Já, níže podepsaný/á ....................................................................... datum nar. : ..............................  

     (jméno a příjmení zákonného zástupce) 

 
jako zákonný zástupce dítěte ..............…….................................... datum nar. : ..............................  

(jméno a příjmení dítěte) 

 
prohlašuji, že toto dítě: 

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a 

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

 

V ………………………. dne*……………… …………………………………………… 

        podpis zákonného zástupce 

dítěte 

 

 

*) datum ne starší, než jeden den před odjezdem dítěte na školu v přírodě nebo zotavovací akci 

 

 


