
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 

Propozice a uvítací dopis Tábor ů pro rodi če s dětmi 1, 2 a 3 v roce 2014.  
 
 
Ahoj děti, 
už se těšíte na prázdniny? Na co nejvíce? Na sluníčko, letní lenošení či skotačení u 
vody? Nebo dokonce na prázdninové dobrodružství a nové kamarády? My bychom 
pro vás nějaké měli. Za pár dní se vydáte s námi na tábor do Kytlice a poznáte 
spoustu nových kamarádů. Mezi nimi i oblíbené hrdiny z večerníčku: MACHA A 
ŠEBESTOVOU. Chybět nebudou ani pes Jonatán a kočka Micka. Všichni 
dohromady si jistě poradí s lumpárnami Horáčka a Pažouta. Více už vám prozrazovat 
nebudeme. Ale máte se na co těšit. Opravdový Mach a opravdová Šebestová se přeci 
nepotkávají každý den. 
A co na to kouzelné utržené sluchátko?... “Ale prosím. Přejete se seznámit s Machem 
a Šebestovou? To je přeci maličkost...” 
 
Abyste byli na naše téma řádně připravaveni a nezaskočila vás žádná záludná otázka ani úkol, tak 
vám doporučujeme přečtení pohádek nebo shlédnutí DVD s tématikou Macha a Šebestové. 
 
Rodičům pro zpříjemnění pobytu pro letošní rok nabízíme zajištění příplatkové služby: kosmetické 
a masážní ☺ (ceník naleznete níže). Pokud byste měli zájem o kosmetické služby, napište mi 
prosím Váš předběžný zájeme již před zahájením tábora. 
 
Seznam doporučených věcí: 
- Pláštěnka a gumáky (vhodné i pro rodiče) 

- Pokrývka hlavy, plavky, krém na opalování 

- Ručník a toaletní potřeby 

- Kapesníky  

- Šátek na hry 

- Batoh na výlet 

- Lahev na vodu 

- Baterka nebo čelovka a náhradní baterie nebo nabíječku na baterie 

- Pastelky a psací potřeby, nůžky  

- Pingpongové pálky a míčky (hrajete-li a budete-li se chtít zúčastnit malého turnaje) 

- Kytara nebo jiné hudební nástroje – ovládáte-li hru na ně 

- Termoska (potřebujete-li i v noci pro své děti teplou převařenou vodu např. na mléko) 

- Provázek a kolíčky 

- Repelent 

- Chůvičky pro možnost večerního veselí rodičů 

- Prázdná úzká uzavíratelná průhledná lahvička (např.koupená v lékárně lékovka či na moč) 



- Jednobarevné oblečení pro děti i dospělé (jedná se oblečení jedné barvy - např. zelené kalhoty a   
tričko, růžové tílko a sukýnka apod. fantazii se meze nekladou, ale můžete být i celí pruhovaní či 
puntíkatý)  

- Krabice od 2l džusu 

- Obal na vajíčka od 10 ks (pro dvě děti stačí jeden tento obal) 

 
Několik informací pro rodi če: 
 
Příjezd si prosím naplánujte v neděli v dopoledních hodinách (mezi 10 a 12 hod.). Pobyt začne 
společným obědem. Ukončen bude v sobotu po snídani.  
 
Chatky jsou velmi útulné s možností využití přímotopů. Je zde ale málo místa pro uložení osobních 
věcí, proto doporučujeme např. kufr nebo jinak přehledné zavazadlo, které lze umístit i pod postel. 
V areálu a především v chatkách je zcela zakázáno používat rychlovarné konvice, proto bude ve 
vestibulu hlavní budovy připraven stoleček, kde bude rychlovarná konvice volně k dispozici všem 
účastníkům tábora a stejně tak mikrovlnná trouba. V restauraci jsou k volnému používání dětské 
židličky (cca 4 ks) a v případě zájmu je zde možné zakoupit nealkoholické i alkoholické nápoje. Je 
možno objednat si za poplatek saunu a vířivku pro 6-7 osob. 
 
Podmínkou nástupu na tábor je odevzdání Bezinfekčnosti, která nesmí být starší jednoho dne a 
vyplňují ji rodiče, jak za děti, tak za sebe. Vzor formuláře je součástí tohoto dopisu nebo jej také 
najdete na http://www.detibezhranic.cz/ke-stazeni.php .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 

POTVRZENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ______________________________________________ 

Datum narození:   ______________________________________________ 

Adresa:   ______________________________________________ 

 

 

Prohlašují, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by 
v posledním týdnu přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 

 

 

V  _____________  dne  ________________ 

 

 

  

      ___________________________________ 

      Podpis zákonných zástupců v den odjezdu dítěte na tábor 

 

 

 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší déle než 1 den. 

 

 



POTVRZENÍ RODIČŮ 

 

Jméno a příjmení:   ______________________________________________ 

Datum narození:   ______________________________________________ 

Adresa:   ______________________________________________ 

 

 

Prohlašují, že nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní 
hygienik ani ošetřující lékař mi nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že bych 
v posledním týdnu přišlel/přisla do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 

 

 

V  _____________  dne  ________________ 

 

 

  

      ___________________________________ 

          Podpis v den odjezdu na tábor 

 

 

 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší déle než 1 den. 

 

 



Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 

CENÍK Kosmetických služeb* 

 

Celková kosmetika (Jasmínka) – doba trvání cca 1,15 min     480,- 

Celková kosmetika (Matis)  - delikates luxusní kosm., doba trvání 1,30 min   640,- 

Barvení řas (cca 10 minut)         70,- 

Barvení obočí          60,- 

Úprava obočí          45,- 

Vosková depilace 

- depilace nad horním rtem         60,- 

- depilace lýtek          190,- 

- depilace celé nohy         365,- 

 

 

CENÍK Masáží 

 
Relaxační masáž 30 minut        200,- 
 
 
 
 
* pozn.: nejedná se o službu poskytovanou ani zprostředkovávanou sdružením DĚTI BEZ HRANIC 


