
Odjezd na tábor:

Odjezd dne 8. 7. 2018 V 15:30 od zimního stadionu v Ústí nad Labem. Prosím 
dostavte se cca o 20 minut dřív., v Mostě u vlakového nádraží  cca v 16:15 a 
v Lounech u Lidlu cca v 16:45 

Individuální příjezdy jsou možné od 16:00 do 17:00 hod. dne 8. 7. 2018 do 
objektu v Lubenci 

GPS (50°7'33.693"N, 13°18'41.508"E), jinak nad rybníkem přes přejezd nahoru.

Kontakt na hlavního vedoucího: Petr Beran 605 989 529

U autobusu budeme vybírat: 

 Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněné a podepsané praktickým lékařem)

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (podepsané zák. zástupcem)

Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte (podepsané zák. zástupcem)

Kartičku pojištěnce – postačí kopie

Očkovací průkaz dítěte – postačí kopie

Léky (pokud dítě užívá) v obalu (sáček, pytlík, obálka) se jménem dítěte a 
dávkováním

Dětem do zavazadla (kufru, tašky):

Věci na 12 dní pobytu (holínky, pláštěnku, plavky, teplé oblečení, sportovní 
oblečení, pokrývku hlavy, mycí potřeby, min. 2ks ručníku, dostatek spodní prádla 
a ponožek apod.)Věci na sport, dle zvoleného programu (volejbal, fotbal, 
basketbal, aerobik) Krém s ochranným faktorem, repelent, pytel na špinavé 
prádlo.

Kapesné – dle Vašeho uvážení, nicméně v objektu je stánek s prodejem sladkostí,
jede se i na výlet. 

Adresa pro zasílání pošty: RS Lubenec, tábor SLON, Lubenec  439 83 a také 
denně na mail tabor@taborslon.cz, poštu dětem předáváme okolo 18 h. 
Na maily vám ale z naší adresy neodpoví.

Dění na táboře a fotografie můžete sledovat každý den na Facebooku, kde bude 
vycházet i táborový deník sledujte www.facebook.com/taborslon  lajkům se 
nebráníme. Nově budeme foto dne dávat i na Instagram.

Za veškeré cennosti (finanční hotovost, mobil, tablet, vešk. elektroniku, 
šperky, atd.) ručíme pouze v případě, že si cennosti dítě v průběhu 
tábora uloží, uschová, u svého oddílového vedoucího!

Individuální odjezdy z tábora budou možné 20.7. po 13h max do 14:30. 

http://www.facebook.com/taborslon
mailto:tabor@taborslon.cz


Příjezd z tábora: 20.7. cca 14:00 Louny, 14:30 Most, 15:15 Ústí nad 
Labem


