
 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most  

           se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 

Informace pro rodiče 

 

Druhé léto s Jazykovkou… 

Příměstský tábor - „Za poznáním s úsměvem, scházíme se každý den“ 

 
Turnusy: 2. 8. – 6. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin), vedoucí turnusu Mgr. Martina Šilhavá 

                 9. 8. - 13. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin), vedoucí turnusu Libuše Novotná Pokorná 

Místo: Budova školní družiny U Koldůmu 1615, Litvínov 436 01 

Příchod:   7:30 – 8:00 hod do budovy ŠD              

Odchod: 15:30 – 16:00 hod z budovy ŠD 

První den je nutný doprovod dospělé osoby, uvedené na přihlášce 

Cena tábora: za 1 turnus 1500 Kč (zahrnuje oběd v restauračním zařízení nebo formou polní kuchyně  

s dovozem, pitný režim po celý den, doprava, připojištění, vstupné, pomůcky a spotřební materiál  

dle programu) 

Platba: zašlete nejpozději do 25. 6. 2021 na účet číslo: 35-34232491/0100 + VS 66 + IDČ žáka 

(pětimístné, které má žák přidělené d 1. třídy), do poznámky uveďte jméno dítěte + TÁBOR.  

Přihláška: Přihlášku odevzdávejte (společně s kopií kartičky pojištěnce a zdravotní způsobilostí))  

do 31. 5. 2021 v tištěné podobě do schránky školy nebo poštou.  

Dítě je přihlášeno až po uhrazení poplatku a odevzdání přihlášky, v případě většího zájmu rozhoduje datum 

zaplacení. Případné dotazy zasílejte na: kolevova@3zs.cz 

Počet účastníku: 40/turnus, skupiny po 20 členech 

Kritéria přijetí:  

1. žáci naší školy (1. – 8. ročník) 

     2. počet do naplnění kapacity turnusu, skupiny do počtu 20 účastníků 

     3. pořadí odevzdaných přihlášek spolu s datem platby     

     4. kopii průkazu pojištěnce, platná zdravotní způsobilost (odevzdat spolu s přihláškou)  

         a prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den nástupu)       

Stornovací podmínky jsou uvedené na závazné přihlášce            

    Stravování: v restauračních zařízeních nebo formou polní kuchyně s dovozem 

    Účastník bude v den nástupu seznámen:   

s testováním ATG 1 a v případě pozitivního testu není účast možná 

s programem příměstského tábora  

s denním režimem 

s táborovým provozním a organizačním řádem 

s hygienickými a bezpečnostními pravidly 

V případě nedodržení, či nesprávného chování nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat 

zákonného zástupce dítěte a danou situaci s ním řešit 

Co na sebe: volnočasové oblečení, pevná pohodlná obuv 

S sebou: V batůžku si dítě každý den přinese pláštěnku, pokrývku hlavy, přezůvky a podepsanou     

plastovou ½ l láhev na pití, kapesníky papírové, kapesné dle uvážení a svačinu 

     Nedoporučujeme dávat dětem cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony.  

     Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. 

     Vedoucí turnusu a oddílů jsou kvalifikovanými pedagogy školy 

 Přílohy: leták, závazná přihláška, potvrzení o bezinfekčnosti, provozní a organizační řád 
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