
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SH 
CAMPU 2020 

MÍSTO KONÁNÍ TÁBORA:	 Rekreační areál Naděje, Svratouch 306, 

	 	 	 	 	 	 539 42 Svratouch


DATUM KONÁNÍ:	 	 	 8.8.2020 - 15.8.2020 	 


ČAS PŘÍJEZDU:	 	 	 14:00 - 15:00


ČAS ODJEZDU:	 	 	 14:00 - 15:00


DOPRAVA NA TÁBOR 
Dopravu na tábor si každý účastník zařizuje sám, vyjímkou je individuální domluva 
s organizátory akce. Sraz účastníků je na místě konání tábora mezi 14:00 - 15:00. 
Ukončení tábora a následné předání dětí zákonnému zástupci proběhne na témže 
místě dne 15.8.2020 v čase 14:00 - 15:00.


PŘI PREZENTACI JE POTŘEBA ODEVZDAT 

• Kopie karty zdravotní pojišťovny

• Připadné léky, které musí dítě v době tábora užívat

• Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (viz. příloha)

• Potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha)


ORIENTAČNÍ SEZNAM POTŘEB 

• Oblečení – spodní prádlo, ponožky, trička, kraťasy, trenýrky, tepláky, mikiny, 
šusťákové bundy, svetry, plavky.


• Obutí – sportovní obuv, pantofle, holínky.

• Toaletní potřeby – ručníky, kapesníky, mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben, 

zrcátko.

• Další potřeby – sluneční brýle, pokrývka hlavy, krém na opalování, pláštěnka, 

baterka, láhev na pití, tužka, fixy, poznámkový blok, společenské hry.

• Z hygienických důvodů doporučujeme vzít s sebou vlastní nosní kapky

• Kapesné v případě, že si účastník bude chtít nakoupit drobné občerstvení v 

místní restauraci, případně nějaké oblečení týmu StayHero.




UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno pro starší účastníky v chatkách po čtyřech (každá postel s 
dekou, polštářem a povlečením) a pro mladší v hlavní budově tábora. Splachovací 
WC, umývárny a sprchy s teplou vodou jsou v areálu tábora. Stravování 5x denně 
a pitný režim zajišťuje personál areálu Naděje, případně je možno po dohodě s 
vedoucími využít i nabídku místní restaurace.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Pokud dítě způsobí v průběhu tábora jakoukoliv škodu spojenou s finančními 
náklady, jsou jeho rodiče povinni danou částku uhradit. Dítě, které bude porušovat 
táborový řád (nevhodné chování, kouření, alkohol apod.), bude po výstraze 
posláno domů bez nároku na náhradu zbylé částky z ceny tábora.


Hlavní vedoucí: 	 	 Martin Kašiar – tel: 702 051 850

Zdravotník: 	 	 Jan Křivánek – tel: 705 217 874



