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Jarní víkendový pobyt 
Komunitní centrum Prádelna 

pátek 27. 3. až neděle 29. 3. 2020 
 

 SRAZ 
 

 V pátek 27. 3. se sejdeme v 16:00  před Komunitním centrem  

      Prádelna, Holečkova 38A, Praha 5 - Smíchov 

 

 DOPRAVA 

 

 MHD 

 Nejbližší zastávky tramvají 9, 10, 15, 16 - Bertramka, U Zvonu 

 Nejbližší zastávka autobusu 176 - Holečkova 

 

 UBYTOVÁNÍ 
 Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38A,  Praha 5 -    

       Smíchov 

 STRAVOVÁNÍ 
 

 Vlastní vaření 

 Začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem 

 

 NÁVRAT 
 

 V neděli kolem 15:00 hodiny před Komunitním centrem  

        Prádelna  

 

 PRÍPRAVA 

 

Do 28. 2. 2020 prosím 

 odevzdejte vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku a 

prohlášení osoby pečující s informacemi o zdr. stavu dítěte 

 odevzdejte vyplněný a podepsaný Souhlas osoby pečující 

s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

pracovníkovi akce  

 uhraďte účastnický příspěvek: 570,- Kč za dítě v PP (pěstouni 

mají uzavřenou dohodu s Cestou necestou), nebo 1 470,- Kč 

za jakékoli jiné dítě 

 odevzdejte kopii průkazu pojištěnce (pokud ji nemáme) 
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 NA SRAZ 

 

 Léky – každý lék označený jménem dítěte a pokyny k užívání  

 Předejte nám prosím informace o zdravotním stavu dítěte,  

     které nám nejsou známy (např. dočasné omezení sportovních  

     aktivit aj.) 

 V případě, že bude Vaše dítě odcházet od KC Prádelna po  

      ukončení víkendového pobytu bez doprovodu, potřebujeme  

      od Vás souhlas se samostatným odchodem dítěte z akce.  

 

 S SEBOU 

 

 karimatku (nafukovací matraci), spacák  

 malou svačinu na páteční odpoledne (začínáme večeří)  

 malý batůžek na cestu a na sobotní celodenní výlet v lesích 

v okolí Prahy (doprava vlakem) 

 láhev na pití ideálně 0,5l – 0,75l 

 pevná kvalitní turistická obuv do terénu na sobotní výlet  

 sportovní teplé oblečení na ven přiměřené počasí (budeme 

trávit hodně času venku! v lese) – bunda, čepice … 

 pláštěnka !!! 

 domácí oblečení a přezůvky dovnitř do objektu komunitního 

centra 

 pyžamo, spodní prádlo, hygienické potřeby, utěrák  

 kapesné na útratu (do 100 Kč)  

 cokoli, na co je dítě fixované a uklidňuje ho, možné též vlastní 

     společenskou hru (ne elektronickou!!!), knihu …  

 

 NEBEREME!  MOBILNÍ TELEFONY ANI ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE 

 Prosím respektujte toto pravidlo, je dětem ku prospěchu.  

 STORNO 
PODMÍNKY 

 Při neúčasti přihlášeného dítěte na akci z jakéhokoli důvodu 

nahlášené  

a) méně než 7 dnů předem účtujeme storno poplatek ve výši 

50 % uhrazeného poplatku 

b) méně než 24 hodin předem účtujeme storno poplatek ve 

výši 100 % uhrazeného poplatku 

 

S dotazy se obracejte na Lucii Smolíkovou, e-mail pestouni@cestounecestou.org, tel. 739 482 877. 

Na uvedenou e-mailovou adresu můžete zaslat naskenované vyplněné dokumenty k pobytu. 
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