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Instrukce před odjezdem  

BOMBA Velikonoce 30.03. – 04. 04. 2021 

Indiáni nemají žádné mobilní telefony, ani tablety a jinou 

elektroniku – zákaz telefonních přístrojů atd.! 

Odjezd na tábor:  

Dne 30. 03. 2021 z Ústí nad Labem - západ 

 Sraz bude v 16.00 hod. na parkovišti u železniční zastávky Ústí nad Labem – západ, zde si 

převezmeme děti a zavazadla. Zavazadla pojedou zvlášť vozidlem a děti pojedou vlakem směr Kytlice. 

Možná budeme vystupovat až ve stanici Jedlová a čeká nás jeden přestup v Děčíně.  

Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli k cestě tam vlakem, je potřeba děti vybavit na cestu. Dejte jim, 

prosím, pevnou obuv a oblečte dle aktuálních klimatických a povětrnostních podmínek. Bude již tma a proto se 

do batohu bude hodit čelovka nebo baterka, dále je vybavte pláštěnkou nebo nepromokavou bundou. Zpět 

z BOMBA Velikonoc 2021 pojedou děti autobusem do měst Teplice, Ústí, Děčín, jak jste vyplnili v přihlášce. 

 Individuální příjezdy jsou možné od 19:00 do 19:45 hod. dne 30. 03. 2021 do objektu:  

Penzion U Skály, č. p. 78, Kytlice, PSČ 407 45, GPS: 50°49’19.259“N, 14°32’44.948″E 

Doporučujeme, pokud je to možné, dorazit na sraz k vlakovému nádraží, aby děti nebyly ochuzeny o zážitek 

jet s námi vlakem, pokud to není možné, budeme Vás samozřejmě v objektu čekat jako vždy. Na individuální 

příjezdy a odjezdy neposkytujeme slevu, 

U vlaku budeme vybírat:  

 Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněné a podepsané praktickým lékařem), platnost je dva roky od 

vydání posudku a nemusí být na našem formuláři  

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

v „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na BOMBA Velikonoce 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 při zjištění výskytu mu vůbec nebude umožněn odjezd na 

BOMBA Velikonoce 2021! 

 Dále prohlašujete, že se u dítěte neprojevují a v posledních 14-ti dnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
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atd.), v současné době není na dítě uvalena karanténa a není Vám známo, že by dítě v posledních 14-ti 

dnech přišlo do kontaktu s osobou, která trpí onemocnění COVID-19 nebo je v karanténě z důvodu 

setkání s pozitivně testovaným. Tímto je Vám známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu 

vážně ohrozit zdraví či dokonce život ostatních osob. 

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

 Souhlas se zpracováním osobních údajů (podepsané zák. zástupcem) 

 Kartičku pojištěnce – postačí kopie  

 Očkovací průkaz dítěte – postačí kopie  

 Léky (pokud dítě užívá) v obalu (sáček, pytlík, obálka) s jmenovkou dítěte a dávkováním. 

 

Dětem na cestu:  

 Batoh (nejlépe s 2 popruhy na záda)  

 Baterku či čelovku, pevnou obuv, nepromokavou bundu nebo pláštěnku 

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

 Hračku (pro nejmenší)  

 Komu se dělá špatně ve vlaku, 30 min. před odjezdem aplikovat Kinedryl nebo Cocculine  

 Sáček na zvracení – bez děr 

Dětem do zavazadla:  

 Věci na dobu pobytu (holínky nebo více páru bot, 2krát pevnou obou, pláštěnku nebo nepromokavou 

bundu, dostatečně teplé oblečení, bundu, sportovní oblečení, plavky – může být i župan (v penzionu 

je vířivá vana), pokrývku hlavy – klidně zimní čepici, 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. 

 Přezůvky! 

 Baterku nebo čelovku! Ale tu už do batohu! 

 Doporučujeme spacák. Není podmínkou, ale vždy se hodí 😊 

 Indiánskou karnevalovou masku 

 Repelent, není podmínkou  

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

Adresa pro zasílání pošty:  

DOPORUČUJE ZASÍLAT POŠTU ELEKTRONICKY – prostřednictvím České pošty nemusí stihnout dojít! 

 info@bombatabor.cz – email vytiskneme a předáme dětem, do předmětu piště jméno dítěte  

 Penzion U Skály, č. p. 78, Kytlice, PSČ 407 45  
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Novinky:  

Dění na táboře a fotografie můžete sledovat každý den  

 na facebooku www.facebook.com/bombatabor zde může být i živé vysílání 

 nebo www.facebook.com/groups/bombatabor 

 

V Penzionu U skály není signál, tak nás kontaktujte v neodkladných případech na whatsappu (607987056), 

nebo emailem (info@bombatabor.cz). Pokud by se něco stalo, signál si najdeme a ozveme se, nemusíte mít 

obavy! 

 

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! Avšak letos jsou telefonní 

přístroje zakázané, a tak elektroniku nemusíme řešit. 


