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Organizační informace 
Odjezd a příjezd 

Odjezd a příjezd na tábor je zajištěn autobusy, vyjíždět se bude z níže uvedených míst dle 

uvedených běhů. Další nástupní místa budou doplněna podle zájmu přihlášených. Dále se můžete 

na tábor dopravit individuálně, na individuální dopravu není poskytována žádná sleva. 
 I. běh: 30. 06. – 13. 07. 2018 

Odjezd bude autobusem dne 30. 06. 2018 v 09:30 hod. z Teplic od fotbalového stadionu 

FK Teplice, ul. Na Stínadlech (u rozbouraného zimního stadionu). Dále autobus pojede do Ústí 

nad Labem k zimnímu stadionu, ul. Masarykova 232/974, zde bude odjezd v 10:00 hod. a následně 

bude odjezd z Děčína z parkoviště TESCA, ul. Ústecká, odkud se bude odjíždět v 10:30 hod. 

do rekreačního střediska BABOČKA, Krásné pole 29, Chřibská 407 44. Délka trasy z Teplic je 73 

km a předpokládaná doba cesty je cca 1,5 hod.. V objektu budeme kolem 11:00 hod.. Děti budou 

začínat obědem.  

Příjezd z tábora do Děčína na parkoviště TESCA, ul. Ústecká bude dne 13. 07. 2018 v 10:30 hod., 

do Ústí nad Labem k zimnímu stadionu je plánován příjezd v 11:00 hod. a do Teplic v 11:30 hod., 

děti končí snídaní a odjezd bude v 10:00 hod. z objektu. Uvedené časy jsou pouze orientační!  

Individuální příjezdy jsou možné od 10:00 hod. do 11:00 hod. dne 30. 06. 2018 do RS BABOČKA. 

Odjezdy z tábora pak 13. 07. 2018 nejpozději do 10:00 hod. z objektu, nejlépe po snídani, 

po 09:00 hod. 

 II. běh: 11. 08. – 25. 08. 2018 

Odjezd bude dne 11. 08. 2018 v 13:00 hod. z Ústí nad Labem od zimnímu stadionu, ul. Masarykova 

232/974. Dále autobus pojede do Teplic k fotbalovému stadionu FK Teplice, ul. Na Stínadlech 

(u rozbouraného zimního stadionu), zde bude odjezd v 13:30 hod. a následně autobus pojede do 

Mostu k zimnímu stadionu, ul. Rudolická 1700/2, odkud se bude odjíždět v 14:00 hod. do areálu 

RS MÁJ, Peklo 393, Plasy. Délka trasy z Ústí je 125 km a předpokládaná doba cesty je cca 3,5 

hod.. V objektu budeme kolem 16:30 hod.. Děti budou začínat večeří.  

Příjezd z tábora do Mostu k zimnímu stadionu, ul. Rudolická 1700/2 bude dne 25. 08. 2018 

ve 12:30 hod., do Teplic k fotbalovému stadionu FK Teplice, ul. Na Stínadlech (u rozbouraného 

zimního stadionu) je plánován příjezd na 13:00 hod. a do Ústí nad Labem v 13:30 hod., děti končí 

snídaní a odjezd bude v 10:00 hod. z objektu. Uvedené časy jsou pouze orientační!  

Individuální příjezdy jsou možné od 15:30 hod. do 16:30 hod. dne 11. 08. 2018 do RS MÁJ. 

Odjezdy z tábora pak 25. 08. 2018 nejpozději do 10:00 hod. z objektu, nejlépe po snídani, 

po 09:00 hod. 
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Zdravotní péče 

Zdravotní péče je zajištěna: 

 Přímo v objektu se standardně vybavenou ošetřovnou a marodkou vč. kv. personálu 

 V dětské ordinaci nejblíže místu konání tábora 

 Na lékařské pohotovosti nejlépe dostupnou 

Co s sebou? 

 Zdravotní způsobilost dítěte - vyplněná a podepsaná praktickým lékařem 

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - vyplňují rodiče 

 Plnou moc zákonného zástupce k ošetření dítěte - vyplňují rodiče 

 Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc mimo tábor“ (platí pro ty, kdo splňují podmínky 

a chtějí se zúčastnit) – vyplňují rodiče 

 Kartičku pojištěnce (doklad o zdravotním pojištění) – postačí kopie (doporučujeme) 

 Očkovací průkaz - postačí kopie (doporučujeme) 

 Věci na dny pobytu (holínky, pláštěnku, teplé oblečení, sportovní oblečení, plavky – 

neplavci kruh nebo plavací rukávky, atd.) 

 Deku na koupaliště nebo piknik 

 Krém s ochranným faktorem, repelent 

 Léky (pokud dítě užívá) v obalu (sáček, pytlík, obálka) se jménem dítěte a dávkováním, 

pokud se jedná o předepsané léky, tak zprávu od lékaře, jak s léky manipulovat a dávkovat 

 220,- Kč (celodenní výlet 200,- Kč, fotografie 20,- Kč) 

 Kapesné dle Vašeho uvážení (možnost uschování u vedoucího na táboře) 

 Oblečení a obuv na sport dle zvoleného programu (volejbal, fotbal, basketbal, rugby, 

míčové hry, aerobik – míče a pomůcky na sport máme), na anglický jazyk doporučujeme 

psací potřeby, slovníky máme na kreativní činnosti není potřeba nic 

 Spacák, karimatku – není podmínkou pro ty, co se nezúčastní akce „Noc mimo tábor“ 

Zakázané jsou jakékoliv zbraně! 
(rybičky - nože, pistole – kuličkové, airsoft, praky, luky apod.) 

Kontakty 

 mobil: 607 987 056 Štěpán Šlechta 

 email: info@bombatabor.cz (funguje i v průběhu tábora) 

 rychlý kontakt: www.bombatabor.cz 

 otázky: www.bombatabor.cz/cs/otazky/ 

Upozornění 
Za veškeré cennosti (finanční hotovost, mobil, tablet, vešk. elektroniku, šperky, atd.) 

ručíme pouze v případě, že si cennosti dítě v průběhu tábora uloží, uschová, u svého 

oddílového vedoucího!  

http://bombatabor.cz/cs/wp-admin/www.bombatabor.cz/cs/otazky/

