
                                                                                                                                                                                                     

Vodácký putovní tábor na Berounce

KDO JEDE? NA KOHO SE OBRACET S DOTAZY?
Termín konání: 4.-8. 7.2016
Pedagogové:
Alena Laláková, tel. 777 258 450
Petra Fialová, tel. 739 064 483
Tereza Laláková, tel. 774 082 391
další  dospělý doprovod: Pavel Kubásek
KDY JEDEME A KDY SE VRACÍME?

Odjezd:  4.7. 2016 vlakem v 7,38 z  nádraží Černošice, směr Beroun 

Sraz v 7,15  u  lávky v Černošicíh ( zde dojde k naložení batohů následně přesun na 
nádraží)
Příjezd:  8.4. v  15,43 na nádraží do Černošic. Zde je nutné si děti v daném čase vyzvednout.
CO ODEVZDAT PŘI ODJEZDU ?

• Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ( na konci tohoto dokumentu)
• seznam užívaných  léků ( léky podepsat, přiložit popis dávkování)
• ručně psaný přehled zdravotních rizik či omezení, možno doplnit o další informace, které 

bychom o dítěti měli vědět a jsou pro jeho pohodové prožívání tábora důležité, podepsat 
zákonným zástupcem dítěte.

• Kopie karty zdravotní pojišťovny
( vše výše uvedené vložte do podepsané obálky nebo euroobaalu)

• dále je nutné odevzdat zabalený podepsaný batoh nebo tašku dítěte, podepsanou 
karimatku i samostatně zabalený a podepsaný spacák ( i podepsaný obal na spacák). 
NEBALTE SPACÁKY A KARIMATKY DO ZAVAZADEL.

CO NA CESTU?
Děti budou mít cestovní batůžek se svačinou a obědem / naše první společné jídlo bude odpolední 
svačina a večeře/, s dostatkem pití ( min. 0,75 l), pláštěnkou, kapesníky, na sebe turisitckou obuv a 
turistické oblečení dle předpovědi počasí.

KDY VOLAT?
Volat pro informace v průběhu vodáckého tábora můžete na tel. Aleny Lalákové v rozmezí 19,00- 
21,00. Pokusíme se dle signálu umisťovat fotky z průběhu tábora na fcb profil os Jeden strom. 
ŠETŘETE NÁS! KDYBY SE COKOLI STALO, BUDEME VÁS INFORMOVAT.
První večer posíláme sms zprávu, jak jsme dojeli a zda je vše v pořádku.
JAK BUDEME SPÁT A JAK TO BUDE S VĚCMI DĚTÍ?

Každý den budeme spát na jiném tábořišti ( Skryje, Roztoky, Račice, Srbsko) ve stanech.
Věci budou dětem převáženy autem,  není tedy nutné je nijak zabezpečovat proti vodě. Na lodích 
tak budou mít v barelu pouze své příruční batůžky s pitím, svačinou a pláštěnkou.  Děti budou mít 
zapůjčené vodácké vesty a pádla. Jedeme na raftech.
Vždy 1 dospělý a 5 dětí.



CO S SEBOU?

VŠE, CO DĚTEM S SEBOU DÁTE, MUSÍ BÝT PODEPSANÉ. ZA PŘÍPADNÉ ZMATKY S VĚCMI, POKUD 
NEBUDOU PODEPSANÉ, NERUČÍME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
NEDÁVEJTE DĚTEm S SEBOU NIC CENNÉHO, ANI TECHNICKÉ VYMOŽENOSTI TYPU TELEFONU. 
BUDEME V PŘÍRODĚ A  TU SI CHCEME HLAVNĚ V KLIDU UŽÍT.

Oblečení: 
- 2x plavky
- 2x tepláky ( nebo plátěné kalhoty- jsou vhodnější- lépe schnou)
- 2x kraťasy
- 2x   triko krátký rukáv ( prosíme 1x proužkaté námořnické)
- 1x triko s dlouhým rukácem
- 2x mikina
- 1x sada termoprádla
- Bunda- nepromokavá, větru odolná
- Šusťáky nebo gumové kalhoty
- Pláštěnka
- 7x Ponožky
- 7x Spodní prádlo
- oblečení na spaní ve spacáku
- 2x ručník ( 1x malý, 1x větší)
- Pokrývka hlavy- proti slunci a proti nočnímu chladu
- Boty do vody (ideálně se zavřenou špičkou, boty přímo do vody, plátěné tenisky či sandály 

Keen, počítejte s jejich poničením nebo namočením)
- 2x Boty na souš (tenisky, trekovky)
- Hygiena: mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, šampon, repelent, krém na opalování, pro holky 

dostatek gumiček do vlasů a sponek.
- Pokud má dítě funkční vodácké oblečení., vřele doporučujeme- neoprénové boty, ponožky, 

případně vodáckou bundu. Nedávejte dětem celkový neoprén- jedeme na Berounku, což 
není žádná divoká řeka

- PREFERUjEME FUNKČNÍ MATERIÁLY – BAVLNA NESCHNE MOC DOBŘE 

Další nezbytné věci
- Spacák
- Karimatka
- Čelovka
- kapesníky
- Ešus, lžíce, plecháček
- Picí láhev
- lehké a skladné hry- karty, doble, pexeso, kostky.
- Batůžek se zapínáním přes prsa (na výlety a cestu vlakem)
- Kapesné pro děti- jeho výše je na vás. Děti budou mít možnost koupit si zrmzlinu, půjdeme 

na Křivoklát, do mueza Otty Pavla- tak pokud by chtěly suverýny.....

IDEÁLEM BALENÍ DO BATOHU NEBO TAŠKY JE: 
každou skupinu oblečení zabalte do samostatného sáčku, tašky či pořadače na oblečení. Je to pro 
rychlé hledání věcí v batohu výrazně jednodušší a přehlednější. Děkujeme.
   



os JEDEN  STROM, Vykoukových 623/7, Praha 5- Radotín, IČ: 265 65 129, tel.777 258 450,
  www.jedenstrom.cz,  jedenstrom@volny.cz .   Provozovna: Dolnočernošická 443, Lipence- Dolní Černošice 

_____________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:

…………………………………………………………………………………………….

Narozenému:……………………………………………………………………………..

Bytem:…………………………………………………………………………………….

Změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota apod.) a okresní 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno se zúčastnit  putovního vodáckého tábora na Berounce v termínu: 4.- 8.7.2016
Místo:
Zvíkovec- Srbsko

                                                                            

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé.

V případě, že moje dítě bude vykazovat  v průběhu vodáckého tábora známky nemoci, zajistím jeho
transport z vodáckého tábora po konzultaci s přišlušnými pedagogy tábora vlastním odvozem.

V …………………. Dne………………                                   …………………………………………
                                                                                   Podpis zákonných zástupců ze dne, 
                                                                                          kdy dítě odjíždí na  tábor
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