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Organizační informace BOMBA Zima 2019 

Odjezd na BOMBA Zimu dne 23. 02. 2019 

Odjezd a příjezd na tábor je zajištěn autobusem, vyjíždět se bude z Teplic a poté se pojede do Ústí 

nad Labem a následně do Děčína. Další nástupní místa budou doplněna podle zájmu přihlášených nebo zrušena. 

Odjezd bude dne 23. 02. 2019 ve 12:30 hodin z Teplic, od fotbalového stadionu, ul. Na Stínadlech 

z parkoviště u Unico Me club. Dále autobus pojede do Ústí nad Labem k zimnímu stadionu, ul. Masarykova 

232/974, zde bude odjezd ve 13:00 hodin a po cestě autobus zastaví na parkovišti TESCA, ul. Ústecká, Děčín 

a nakonec k cíli Hotel U Zvonu, Dolní Dvůr.  

Délka trasy z Teplic je 211 km a předpokládána doba cesty je cca 3 hod. V objektu budeme kolem 15:30 hod. 

a budeme začínat večeří. 

Individuální příjezdy jsou možné od 15.30 hod. do 16:30 hod. dne 23. 02. 2019 do Hotelu U Zvonu. 

Příjezd z BOMBA Zimy dne 02. 03. 2019 

Příjezd z tábora do Děčína na parkoviště TESCA je plánován v 13.00 hod. dne 02. 03. 2019. Do Ústí nad 

Labem k zimnímu stadionu předpokládáme příjezd na 13:30 hod. a do Teplic v 14:00 hod., končíme snídaní 

a tak bude odjezd v 10:00 hod. z Dolního Dvora. 

Uvedené časy jsou pouze orientační!  

Individuální odjezdy z tábora dne 02. 03. 2019 nejpozději do 10.00 hod. z objektu, nejlépe po snídani, 

po 09:00 hod. 

Zdravotní péče 

 přímo v objektu se standardně vybavenou ošetřovnou a marodkou vč. kvalifikovaného personálu 

 Horská služba  

 v dětské ordinaci v obci Lhotka, Vysoká Lhota 12, 543 41 Vysoká Lhota 

 na dětské ambulanci v Jilemnici 

Co s sebou k autobusu? 

 Zdravotní způsobilost dítěte - vyplněná a podepsaná praktickým lékařem 

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - vyplňují rodiče 

 Plnou moc zákonného zástupce k ošetření dítěte - vyplňují rodiče 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů – vyplňují rodiče 
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 Potvrzení o správném seřízení lyží (snowboardu) – vyplňují rodiče nebo doklad o seřízení 

v odborném servisu 

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

 Očkovací průkaz - postačí kopie (doporučujeme) 

 Batoh (nejlépe s 2 popruhy na záda)  

 Svačinu (pití ve sportovní láhvi k dalšímu použití na táboře, sladkosti)  

 Hračku (pro nejmenší)  

 Komu se dělá špatně v autobuse, 30 min. před odjezdem aplikovat Kinedryl nebo Cocculine  

 Sáček na zvracení – bez děr  

Dětem do zavazadla a sebou – výstroj a výzbroj:  

 Věci dle doporučeného seznamu! (Prosíme o dodržení, hory jsou hezké, ale i zrádné) U nejmenších 

doporučujeme věci podepsat na vnitřní straně oblečení, kolikrát ani neví, co mají v kufru a jaké věci 

jsou jejich. 

 Karnevalovou masku – libovolnou 

 Přezůvky (domácí obuv)! 

 Baterku nebo čelovku! 

 Doporučujeme spacák. Není podmínkou, ale vždy se hodí 😊 

 Kapesné – dle Vašeho uvážení (v objektu je bar s drobným občerstvením) 

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/ 

 Facebook: www.facebook.com/bombatabor (Messenger) 

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

případě, že si dítě cennosti v průběhu tábora uloží, uschová u svého oddílového vedoucího!   

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

