
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY DĚTSKÉHO TÁBORA S ANGLIČTINOU 

O letošních prázdninách se Vaše dítě/děti zúčastní letního tábora s výukou angličtiny - LITE CAMP 2022. 

K hladkému průběhu celé akce je třeba se řídit následujícími pokyny a informacemi: 

PŘÍJEZD:  v sobotu 16.7.2022 přivezte dítě/děti mezi 15.-16. hodinou do Rekreačního zařízení 

Březina - GPS souřadnice: 49°43'47.215"N, 15°9'45.248"E (cesta k objektu bude 

označena). Kvůli dezinfekci a úklidu celého areálu Vás nebudeme schopni odbavit dříve 

než v 15 hodin – prosím, počítejte s tím. Dále prosím, Vaše dítě/děti připravte na to, že 

po vstupním pohovoru a zdravotní prohlídce si ho/je odvedeme do tábora. V případě, že 

se opozdíte, prosím, zašlete sms zprávu nebo zavolejte na telefon 774 650 545.  

ODJEZD: v sobotu 30.7.2022 si pro dítě/děti přijeďte v 9 hodin opět do Rekreačního zařízení Březina. 

 

Na táboře nejsou z hygienických důvodů návštěvy ani vstup do tábora povoleny!  

V případě naléhavé situace nebo problému volejte na tel: 774 650 545 – Andrea Meinholdová 

 

Táborová adresa:  Letní dětský tábor LITE camp 

Březina (ostrov) 

285 22 Zruč nad Sázavou 

 

Vybavení na tábor: spacák, polštářek, prostěradlo, karimatka – není povinná, ale pokud předpokládáte, 

že Vaše dítě bude chtít spát pod širákem (pokud bude příznivé počasí) – určitě karimatku zabalte, na výuku 

polštářek nebo podsedák na sezení v trávě. 

 

toaletní potřeby: 2x role toaletního papíru (bude se při příjezdu vybírat), mýdlo, šampon, 2-3 ručníky, zubní 

kartáček a pasta, kapesníky, hřeben, gel na poštípání hmyzem… 

 

obuv: 2x sportovní boty, holínky a přezůvky (pantofle/bačkory), boty vhodné do vody (budeme se brodit 

řekou, možná i každý den, pro větší pohodlí a bezpečnost prosíme boty do vody) 

 

Oblečení: pyžamo nebo cokoliv na spaní ve spacáku, silné ponožky, rolák / svetr / mikina (pro případ 

chladna), trička s krátkým i dlouhým rukávem, mikiny, tepláky, kraťasy, větrovka/bunda, dostatek spodního 

prádla a ponožek na 14 dní.  

 

Dostatek oblečení pro různé počasí, pro hry a pobyt v přírodě. 

 

• Čepice nebo klobouk proti slunci, opalovací krém, repelent, brýle proti slunci, plavky, neplavci 

kruh/křidélka, malý batoh, umělohmotná láhev na pití (ne PET láhev – není určena pro teplé 

nápoje), pláštěnka do deště. 

• Odpolední program: baterka-svítilna, šátek (na hry), 1x bílé bavlněné tričko nebo mikinu, sukni, 

čepici…cokoliv si bude chtít Vaše dítě nabatikovat (doporučujeme min. podíl bavlny 80%, aby na 

oblečení chytly krásné jasné barvy). Čarodějnický kostým…stačí jen čarodějnický klobouk nebo 

cokoliv, co doma máte – využijeme především při večerním programu – bál kouzelníků.   

• na výuku: tužka/pero + sešit nejlépe s tvrdými deskami 

• kapesné 

• pokud budou děti chtít poslat pozdrav z tábora, doporučuji děti vybavit známkami, obálkami nebo 

pohledy 

Výše uvedený seznam prosím dodržte. Nedávejte sebou dětem cenné věci a drahé oblečení!  



Upozorňujeme, že za mobilní telefony, elektroniku a ostatní cennosti nemůžeme brát zodpovědnost. 

Abychom předešli nepříjemnostem, doporučujeme, aby děti všechny tyto věci zanechaly doma. Věci 

dětem sbalte do kufru nebo velké cestovní tašky. Malým dětem věci označte.  

PŘI PŘÍJEZDU KAŽDÉ DÍTĚ ODEVZDÁ: 

• prohlášení zákonných zástupců 

• zdravotní posudek od lékaře 

• kartičku zdravotní pojišťovny nebo kopii kartičky 

• užívá-li dítě léky (nejlépe v originálním balení, označené celým jménem a přehledem 

dávkování) 

Dítě, za které nebude v den příjezdu prokazatelně zaplacena celá částka za tábor, nemůže být na tábor přijato 

(pokud není domluveno jinak s vedením tábora). Stejně tak dítě jevící známky onemocnění, nebo dítě bez 

požadovaného zdravotního prohlášení (od lékaře). 

Těšíme se, že strávíte s jazykovou školou LITE pěkné chvíle. 


