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Týdenní letní pobyt Cestou necestou  
pondělí 23. 7. až neděle 29. 7. 2018 

Kořenov v Jizerských horách 
 

 PROGRAM 
 Pro děti a dospívající ve věku 6 – 18 let.  

 Společné hry, výlety do lesů a kopců, táborové ohně, terapeutické 

aktivity na podporu vrstevnických vztahů, společné tvoření aj.  

 Spaní venku (podle chuti a počasí). 

 PRÍPRAVA 

 Do 31. 5. 2018 prosím 

 odevzdejte vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku a 

prohlášení osoby pečující 

 odevzdejte vyplněný a podepsaný Generální souhlas osoby 

pečující s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

pracovníkovi akce (pokud jej od Vás již nemáme) 

 uhraďte účastnický příspěvek  

 Do 30. 6. 2018 prosím  

 odevzdejte kopii průkazu pojištěnce (pokud ji nemáme) 

 odevzdejte Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

pobytové akci  

 SRAZ  V pondělí 23. 7. v 8:00 hodin v ulici Musílkova, Praha 5  

 Zastávka Kavalírka, nad levou zatáčkou nad restaurací U Sousedů  

 DOPRAVA  Vlastním autobusem 

 Odjezd v 8:30 hodin 

 K ODJEZDU  Léky a pokyny k užívání – vše prosím označte jménem dítěte! 

 Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte s datem 23. 7. 2018 

 UBYTOVÁNÍ  Penzion U Pašeráka, Kořenov 
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 STRAVA  Plná penze – pět jídel denně a plný pitný režim 

 Začínáme a končíme obědem 

 S SEBOU 

 svačinu, pití na cestu (pití v lahvi vhodné na doplňování, ideálně 0,5 l) 

 malý batůžek na cestu a na výlety 

 oblečení na ven (do teplého i studeného počasí), větrovka 

 mikina/svetr navíc 

 oblečení a přezůvky dovnitř 

 2 páry sportovní obuvi (tenisky, botasky)  

 pevné boty do terénu!  

 sandály 

 pyžamo, spodní prádlo 

 hygienické potřeby (kartáček, pasta, ručník, hřeben, kapesníky, 

dle Vašeho uvážení mýdlo, šampon, opalovací krém, repelent) 

 baterka nebo čelovka 

 pláštěnka 

 plavky a plavecké pomůcky (používá-li je Vaše dítě) 

 kšiltovka nebo šátek na hlavu 

 sluneční brýle 

 psací potřeby + blok, knížka na čtení 

 kapesné na útratu (do 200 Kč)  

 reflexní prvky (ideálně dvě reflexní pásky na končetiny) 

 cokoli, na co je dítě fixované a uklidňuje ho  

 NEBEREME! 
 mobilní telefony ani jiné elektronické přístroje 

 sladkosti do zásoby 

 PROSÍME O DODRŽENÍ TOHOTO PRAVIDLA, KTERÉ JE 

PODMÍNKOU ÚČASTI DĚTÍ NA NAŠEM POBYTU! 

 KONTAKT 
 Telefonovat kvůli informacím o dítěti můžete denně mezi 11. a 

14. hodinou na telefon 734 257 502 (Lenka) 

 Svým pracovnicím dle dohody s nimi, budou k zastižení jen někdy 

 NÁVRAT  V neděli 29. 7. přibližně v 16 hodin (podle dopravní situace)  

 


