
Praktické informace o příměstském táboru 

SH ČMS – SDH Rádlo 

  

Co je příměstský tábor? 

  

Tábor bez přenocování. Ráno děti předáte v místě konání a večer jsou opět doma s rodinou. 

Během dne je pro děti připraven zábavný i naučný program, tak aby se nikdo ani chvíli 

nenudil. 

  

Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na 

opravdové tábory bez rodičů. 

  

Věk dětí 

Příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 5 do 18 let. Výjimky jsou možné po předchozí 

domluvě. 

 

 Datum 

Příměstský tábor SH ČMS – SDH Rádlo se bude konat od 17. 8. do 21. 8. 2020 

 

Časy 

Přivézt děti můžete každý den od 8.00 hodin, a vyzvednout si je do 17.00 hodin.  

  

Stravování 

Každý den je pro děti připraven teplý oběd. Dostatek pití během celého dne je 

samozřejmostí. Pro děti zajistíme i dopolední a odpolední svačinu – ovoce, sušenku, jogurt 

apod.  



Vedoucí 

O vaše děti se budou starat zkušení vedoucí, kteří mají praxi v práci s dětmi předškolního 

i školního věku, a to budou Šárka Drešerová (Novotná), Petr Medek. Šimon Pozdníček. 

  

Zdraví a bezpečnost 

  

Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím proberte 

to s vedoucím turnusu při předávání první den. 

  

Všichni instruktoři mají kurz první pomoci. Pokud by náhodou došlo k vážnějšímu úrazu, 

zavoláme vám, abyste si dítě vyzvedli. Případně, s vaším souhlasem, dítě ošetří v nejbližším 

zdravotním středisku. 

  

Příměstského tábora se mohou zúčastnit jen děti zdravé, bez vážných pohybových nebo jiných 

zdravotních omezení. 

  

Dokumentace 

  

K účasti na příměstském táboře stačí potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané první den tábora a 

kopie kartičky zdravotní pojišťovny. Tu vám na konci turnusu vrátíme zpět. Potvrzení o 

bezinfekčnosti přineste sebou na tábor. 

 

 

  

Co s sebou 

  

 Vhodné oblečení a obutí podle aktuálního počasí 

 Nepromokavou bundu nebo pláštěnku 

 Přezůvky 



 Sportovní boty a oblečení do tělocvičny 

 Batůžek 

 Láhev na pití 

 Kapesníky 

 Léky 

 

  

Objednávka a platba 

  

Objednat tábor lze pomocí přihlášky, která bude součástí emailu. Zde v přihlášce bude 

uvedeno číslo účtu, pro platbu za tábor, jako vs. uveďte rodné číslo dítěte a do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Vyplněnou přihlášku zašlete oskenovanou zpět na 

email sdh-radlo@seznam.cz. Platbu proveďte do 31. července 2020. 

  

Cena – 1 500 Kč 

  

Cena příměstského tábora zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu | dostatek pití po 

celý den | přípravu a produkci táborového programu | kompletní materiální a bezpečnostní 

vybavení pro hry a aktivity | odměny pro děti za hry a soutěže | jízdné a vstupné na jeden 

výlet | skvělé zážitky :-) 

  

 

 


