
Vážení rodiče, všichni jsme přivítali možnost konání letních táborů. 

Samozřejmě jsme si vědomi všech opatření nutných k ochraně zdraví dětí i dospělých účastníků 

tábora a budeme je důsledně dodržovat. Velmi nám pomůžete, když s dětmi budete mluvit o 

důležitosti dodržování základních hygienických návyků a vysvětlíte jim, jak je v praxi uplatňovat. 

K našim původním formulářům ke stažení na www.paluciny.cz – tábor, přidáváme další pokyny a 

rady: 

1. Posudek od lékaře – ačkoli jeho platnost, jak víte, je na dva roky, budeme letos požadovat 

vydaný v tomto roce 2020 

2. Bezinfekčnost, kterou si můžete stáhnout, podepište, nic v ní nemusíte doplňovat 

3. Nezapomeňte nám předat kartičku pojišťovny 

4. VYBAVENÍ na tábor doplňte o malý rozprašovač s dezinfekcí na ruce (tu dětem po 

spotřebování doplníme), dejte dětem vlhčené hygienické ubrousky, kartáček na zuby dejte 

dětem do uzavíratelného obalu, hrneček na pití a příbor uložte alespoň do uzavíratelného 

mikroténového sáčku, vybavte dítě sáčkem na špinavé prádlo a poučte dítě o způsobu 

ukládání prádla.  

Věříme, že v době tábora už roušky nebudou nutné.  

5. Nezapomeňte na prostěradlo 

6. Pro uložení věcí přivezte dětem plastový box po postel (popis ve formuláři vybavení na 

tábor) 

7. Přečtěte si důkladně zmíněný formulář Vybavení, s menšími dětmi sbalte vše společně, 

ukažte jim, kde co najdou a poraďte jim, jak si mají věci udržovat v pořádku. 

8. VELIKÁ ZMĚNA pro vás i děti: LETOS NEBUDOU POVOLENY NÁVŠTĚVY 

V sobotu 26. 7. můžete přijet na křižovatku k táboru, služba vám dítě zavolá, můžete se jít  

projít do lesa, posedět, popovídat, předat dítěti čisté prádlo apod. (můžeme se předem 

telefonicky domluvit i o jiné možnosti) 

NEVOZTE DĚTEM JÍDLO A PITÍ, do tábora nic donést nemohou 

9. Platbu tábora proveďte do 10. 7. převodem na náš účet 

 

 

 

SVÉ DOTAZY, PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNKY pište na moudrasova@centrum.cz nebo volejte na 

                                                                                                                                   736 771 706 

 

 

                                                                                                 „spolu to dáme“     Jitka Hlaváčová 

                                                                                                                 náčelník z. s. Palučiny 

 

P.S. Chcete-li něčím na tábor přispět, je to letos jednoznačně dezinfekce. 

        (na ruce, do kuchyně, jídelen, koupelen, WC, atd.) 

http://www.paluciny.cz/
mailto:moudrasova@centrum.cz

