BOMBA tábor – dětské tábory, z. s.
Pražská 21, Úpořiny 415 01
Č. účtu: 2500779873/2010
IČO: 03977056, DIČ: CZ03977056
SP. zn.: L 9474 vedena u Krajského
soudu v Ústí nad Labem
datová schránka: jpj66ir

Dne 12. listopadu 2022
Počet listů: 3

Instrukce před odjezdem
BOMBA Zima 11. 02. – 18. 02. 2023
Odjezd na tábor:
Dne 11. 02. 2023 vlakem z nádraží Teplice v Čechách
Sraz bude v 08:00 hod. dne 11. 02. 2023 za vlakovým nádražím, ul. Závodní 1061/40,
Teplice (Industrial Coffee Club).
Zde si převezmeme potřebné tiskopisy a dokumenty, zavazadla a lyže nebo snowboard a
děti pojedou vlakem pouze s batohem.
Dle jízdního řádu by měl vlak jet v 08:49 hod. dne 11. 02. 2023 směrem Ústí nad Labem
hl. n., kde přestoupíme na vlak do Liberce, který má odjezd v 09:27 hod., v Liberci
přestoupíme na vlak směr Smržovka, který odjíždí v 11:35 hod. a ve Smržovce se
přestupuje na vlak směr Tanvaldský Špičák, kam dorazíme ve 12:17 hod.
Časová náročnost je 3 hod. 28 min. a dálka 154 km.
Vzdálenost z vlakové stanice do penzionu je 538 metrů.
V Penzionu Krmelec budeme kolem 12:30 hod. a budeme začínat obědem.

Před odjezdem vlakem budeme vybírat:
Lyžařské a snowboardové vybavení, kufry, tašky apod.
Finanční hotovost na skipasy 3000 Kč
Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněné a podepsané praktickým lékařem)
Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (podepsané zák. zástupcem) – Chceme Vás upozornit,
že v „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na BOMBA
Zimu 2023 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
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z místa konání dětské rekreace nebo při zjištění výskytu mu vůbec nebude umožněn
odjezd na BOMBA Zimu 2023!
Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte (podepsané zák. zástupcem)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (podepsané zák. zástupcem)
Potvrzení o správném seřízení lyží (snowboardu) – vyplňují rodiče nebo doklad o seřízení
v odborném servisu
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)
Svačinu (pití ve sportovní láhvi k dalšímu použití na táboře, sladkosti)
Karty, Dobble nebo jinou zábavu do vlaku, 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 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 (my budeme mít zvířecí overaly)

•

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.)

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 Krmelec, Údolní Kamenice 597, Tanvald 468 41
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Novinky:
Dění na táboře a fotografie můžete sledovat každý den
na webových stránkách BOMBA tábora v rubrice novinky www.bombatabor.cz/cs/novinky
na facebooku www.facebook.com/bombatabor zde může být i živé vysílání
nebo www.facebook.com/groups/bombatabor

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!
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