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Instrukce před odjezdem 

Odjezd na tábor: 

Dne 03. 07. – 17. 07. 2021 *RA PECKA* 

Dne 03. 07. 2021 z Teplic, z Ústí nad Labem a nebo individuálně, dle vyplněné přihlášky 

 Z Teplic 03. 07. 2021 v 13:00 hod. od stadionu FK Teplice, parkoviště Unico Me Club 

 Z Ústí nad Labem v 13:30 hod. z parkoviště u zimního stadionu ul. Masarykova 232/974 

 Individuální příjezdy jsou možné od 16:00 hod. do 17:00 hod. dne 03. 07. 2021 do objektu: 

Rekreační areál Pecka, č. p. 205, Pecka u Nové Paky, okr. Jičín 

U autobusu budeme vybírat: 
 Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněné a podepsané praktickým lékařem) - vyplněná 

a podepsaná praktickým lékařem, platí dva roky od data vydání, postačí kopie, můžete 

jí použít i na další akce i mimo BOMBA tábor, to samé platí i obráceně, netrváme 

na formuláři s naší hlavičkou 

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (podepsané zák. zástupcem) – Chceme Vás upozornit, 

že, v „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na BOMBA 

Léto 2021 prohlašujete, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. Vzhledem ke špatným 

zkušenostem z minulých let si Vás dovolujeme požádat o důslednou kontrolu, zda 

Vaše dítě vši ani hnidy nemá. Výskyt vší je dle vyjádření hygienické stanice infekční 

onemocnění, a tudíž důvodem pro ukončení pobytu Vašeho dítěte na BOMBA táboře 

a byli bychom nuceni Vás vyzvat, abyste si na vlastní náklady Vaše dítě odvezli 

z místa konání dětské rekreace nebo mu při zjištění výskytu vůbec nebude umožněn 

odjezd na BOMBA Léto 2021! 

 Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte (podepsané zák. zástupcem) 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů - vyplňují rodiče 

 Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc mimo tábor“ (platí jen pro ty, kteří se chtějí 

zúčastnit a splňují podmínky, podepsané zák. zástupcem) 

 Kartičku pojištěnce – postačí kopie  

 Očkovací průkaz dítěte – postačí kopie 

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

 320,- Kč (tři sta dvacet korun českých) na výlet a fotky – mějte to přesně 
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Dětem na cestu: 
 Batoh (nejlépe s 2 popruhy na záda) 

 Svačinu (pití ve sportovní láhvi k dalšímu použití na táboře, sladkost bez čokolády) 

 Hračku (pro nejmenší) 

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

 Sáček na zvracení s dostačeným objemem– bez děr 

Dětem do zavazadla: 

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

neplavci kruh nebo plavací rukávky, atd.). Pokrývku hlavy – kšiltovku, klobouk, slamák, 

mycí potřeby, min. 2ks ručníků, dostatek spodního prádla a ponožek apod.). U nejmenších 

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

a jaké věci jsou jejich. 

 Minimálně 2 páry pevných bot, když jedny jsou mokré 

 Pytel na špinavé oblečení, doporučujeme povlak od polštáře 

 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 

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

tenis, aerobik – míče a pomůcky na sport máme), na anglický jazyk doporučujeme psací 

potřeby (penál), slovníky máme. Na kreativní činnosti kromě dobrých nápadů a šikovných 

ručiček nic děti nepotřebují. 

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

ale spacák se hodí vždycky) 

 Karnevalovou masku – ve stylu „piráti a námořníci“– uděláme si mejdánek))) 

 Baterka nebo čelovka je výhodou – není podmínkou 

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

na výlet). Kapesné není součástí platby za výlet! Každé dítě si chce něco koupit a tak 

doporučuje kapesné vy výši 300,- Kč a výše – jedná se pouze o doporučení… 

Zakázané jsou jakékoliv zbraně! 
(rybičky - nože, pistole – kuličkové, airsoft, praky, luky apod.) 
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Kontakty 
• mobil: 607 987 056 (i WhatsApp) 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) 

Adresa pro zasílání pošty: 
 info@bombatabor.cz – email vytiskneme a dáme dětem, do předmětu piště jméno dítěte 

 Rekreační areál PECKA, č. p. 205, Pecka u Nové Paky, 507 82 

 

Při korespondenci piště vždy nejdřív BOMBA tábor a pak jméno dítěte, někdy nejsme 

v areálu sami a lépe se nám pošta třídí, děkujeme. 

Novinky: 
Dění na táboře a fotografie můžete sledovat každý den na stránkách BOMBA tábora v rubrice 

novinky www.bombatabor.cz/cs/novinky dále také na Facebooku 

www.facebook.com/bombatabor nebo www.facebook.com/groups/59099716958/ 

Upozornění: 
Za veškeré cennosti (finanční hotovost, mobil, tablet, herní konzole - veškerou 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/

