


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NOVÝ HRÁDEK 2023  

 Obecné informace pro rodiče 

 

Místo konání: Sokolovna na Novém Hrádku (Sokolská 289, 549 22 Nový Hrádek) 

 

Termín konání: Tábor se koná ve 4 turnusech v následujících datech:  

1. týden: 17.7. - 21.7. 2023 

2. týden: 24.7. - 28.7. 2023 

3. týden: 31.7. - 4.8. 2023 

4. týden: 7.8. - 11.8. 2023 

 

Věkové omezení: 3-15 let, podmínkou samostatné obstarání základních potřeb 

(dovednost se sám najíst, dojít si na WC) 

 

Stravování:  

● celodenní pitný režim (teplý čaj a ovocná šťáva) 

● 2x denně svačina: dopolední, odpolední  

● 1x denně oběd (zajišťuje Restaurace Na Kovárně, výdej obědů bude 

probíhat v prostorách sokolovny) 

Odhlašování obědů: možné každý den nejpozději do 8,00 hod na tel. číslech: 

775180923 nebo 608061231, v případě neodhlášení oběda nelze vrátit peníze ani 

oběd vyzvednout. 

 

Program: sportovní aktivity, výtvarné a pracovní činnosti, logické a deskové hry, 

výlety po okolí, doprovodný program (besedy s dobrovolníky) 

 

Denní režim:  

6:00 - 8:30 příchody dětí, hlídání dětí 

9:00 - 9:30 dopolední svačina 

9:30 - 11:30 dopolední program 

11:30 - 12:30 oběd 

13:00 - 14:30 odpolední program 

14:30 - 15:00 odpolední svačina 

15:00 - 16:00 odchody dětí, hlídání dětí 

 

 

 

 

 

Seznam věcí na tábor:  

● batůžek 

● přezůvky do tělocvičny (pevná obuv na sportování – bačkory, tenisky) 

● sportovní obuv na ven  

● pohodlné oblečení dle počasí, pokrývku hlavy 

● náhradní oblečení  

● pláštěnku, (gumáky) 

● plastový hrnek na pití 

Věci si děti nemusí každý den odnášet domů, mohou si je nechávat v šatně 

sokolovny. 

 

První den na příměstském táboře: 

● Zodpovědná osoba předá dítě instruktorům a zaplatí peněžní částku dle 

plánované délky pobytu dítěte na táboře. 

● Předá vedoucímu podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. 

● Nahlásí vedoucímu tábora přibližné časy odchodů dítěte. 

● V případě, že chcete, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, než je uvedena v 

přihlášce, je nutné donést Vámi podepsané písemné potvrzení. Totéž platí u 

starších dětí, které mohou na Vaši žádost odcházet samostatně. V tomto 

případě je také nutný Vámi podepsaný písemný souhlas. 

● Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, předáte je hlavnímu vedoucímu. 

● Režim tábora a program bude vedoucí tábora upřesňovat na začátku týdne 

při ranním předávání dětí. 

 

Cena: 1.000,- Kč/ 5 dní (strava, provozní náklady, pojištění)  

 

Kontakt v případě dotazů: 775180923 (Tereza Holá) 

608061231 (Josef Čtvrtečka) 

 

VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE A LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, PROSÍM 

ODEVZDEJTE NA ÚŘAD MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK DO 8. 6. 2023. 


