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 Organizační informace 
Odjezd na BOMBA tábor dne 01. 07. 2023 

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. Dále se můžete na tábor dopravit individuálně. 

Na individuální dopravu není poskytována žádná sleva. 

Pozor změna! Odjezd bude autobusem dne 01. 07. 2023 ve 14:00 hod. z parkovišti u prodejny Lidl 

v Teplicích – Proseticích, ul. Pražská 300. Dále autobus pojede do Ústí nad Labem k zimnímu 

stadionu, ul. Masarykova 232/974, zde bude odjezd ve 14:30 hod. a následně na parkoviště 

Tesca, ul. Ústecká 1905/8, Děčín, odkud se bude odjíždět v 15:00 hod. do Penzionu U skály, 

č. p. 78, Kytlice. Autobus nemůže dojet až k objektu kvůli viaduktu, kterým neprojede, a tak děti 

budou vystupovat cca 10 minut chůze od penzionu. Dejte jim prosím pevnou obuv a oblečte dle 

aktuálních klimatických a povětrnostních podmínek, zavazadla převezeme. 

Délka trasy z Teplic je 75 km a předpokládána doba cesty je cca 1 hod. a 30 min. V objektu 

budeme kolem 15:30 hod. a budeme začínat večeří. 

Individuální příjezdy jsou možné od 15.00 hod. do 15:30 hod. dne 01. 07. 2023 do Penzionu 

U skály. 

Příjezd z BOMBA tábora dne 15. 07. 2023 

Příjezd z tábora do Děčína na parkoviště TESCA je plánován v 13.30 hod. dne 15. 07. 2023. 

Do Ústí nad Labem k zimnímu stadionu předpokládáme příjezd na 14:00 hod. a do Teplic 

v 14:30 hod., končíme obědem a tak bude odjezd v 13:00 hod. z Kytlic. 

Uvedené časy jsou pouze orientační!  

Individuální odjezdy z tábora dne 15. 07. 2023 nejpozději do 13.00 hod., nejlépe po obědě, 

po 12:00 hod. 

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 k autobusu 

 Zdravotní způsobilost dítěte - 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 
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 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - vyplňují rodiče. Chceme Vás upozornit, že 

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

Léto 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 

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

odjezd na BOMBA Léto 2023! 

 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 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů - vyplňují rodiče 

 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 – nedoporučuje 

čokoládu, rozteče se😊)  

 Hračku (pro nejmenší)  

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

 Sáček na zvracení s větším obsahem – bez děr  

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

 350 Kč (celodenní výlet 300 Kč + 50 Kč fotografie) 

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 dopoledního programu (míče a pomůcky na sport 

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) 
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 Karnevalovou masku 

 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.) 

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 

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

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/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! 

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

