
DOPRAVA a INFORMACE TÁBRY 2020: 
 

téma: STRJ ČASU 

běh/ termín: 1.)  27.6.-10.7. 
* 
 

 

NOVÉ časy příjezdu a odjezdu. 

 

27.6. sobota - příjezd PSČ 10.7. pátek odjezd 

9:00 – 9:30 46xxx, 47xxx 15:00 – 15:30 

9:30 – 10:00 5xxxx(kromě 50xxx) 15.30 – 16:00 

10:00 – 10:30 1xxxx,2xxxx,40xxx,50xxx 

+ ostatní 

16:00 – 16:30 

KDE  

nás najdete: 

 

 https://www.ara-agentura.cz/rekreacni-zarizeni-ara/jak-se-k-nam-dostanete/ 

 počet míst k parkování je v RZ ARA omezen 

 časy jsou orientační, PROTOŽE nevíme, jak půjde rychle zdravotní filtr  

 z Malé Skály směr Frýdštejn 800 m  

 

 

Příjezd: 
 Zaparkujte podle pokynů navigátorů. V případě, že bude pršet, vyčkejte v autě, než si pro Vás přijdeme, ať zbytečně 

nemoknete, příjem dětí bude na pódiu u ohniště 

 

 Poté si od Vás převezmeme dítě, zavazadla a zdravotní dokumentaci (vše naleznete v příloze, případně už to máte 

doma z předchozích e-mailů) 

 

 

Při příjezdu na tábor  odevzdejte: 
 list účastníka (nový od 25.5.  + NOVÉ prohlášení COVID (nutný podpis 

zákonného zástupce v den odjezdu)   

 od lékaře potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti  na akci  

 kartičku pojištěnce  

 případné  léky, pokud je  dítěte užívá - OZNAČENÉ JMENOVKOU + DÁVKOVÁNÍ!!! 

Bez výše uvedených dokumentů  není účast dítěte na táboře ze zákonných důvodů  možná! Stejně tak, 

když má dítě  příznaky akutních,  infekčních  a parazitárních  onemocnění  ( např. vši  - viz. list 

účastníka) !!! 

 

 Lékařské potvrzení (má platnost 2 roky, MZ doporučuje nechat udělat nové, ale platí i ty vystavené z loňska, pokud 

tedy nestala nějaká změna zdravotního stavu, můžete použít i loňské)  - stačí kopie 

 Kartičku zdravotní pojišťovny – stačí kopie na listu účastníka 

 

 Rodičům bude dle nařízení MZ umožněn přístup do tábora, ale pouze na parkoviště 

 Do chatek, stanů, budov a sociálního zařízení je rodičům vstup zakázán. Prosíme, abyste toto nařízení respektovali. 

 Všem účastníkům bude změřena teplota a zkontrolován jejich aktuální zdravotní stav, poté, co budou přijati i po 

zdravotní stránce, můžete tábor opustit 

 V případě, že bude mít dítě teplotu, bude projevovat příznaky nemoci,  nemůže být na tábor přijato. Zvažte tedy, 

pokud např. bude dítě nachlazeno, zda není lepší o pár dní příjezd na tábor odložit, až bude dítě zdravé. 

https://www.ara-agentura.cz/rekreacni-zarizeni-ara/jak-se-k-nam-dostanete/

