
 

 
Informační seznam na příměstský tábor 

Kouzelné léto s A-stylem, Z pohádky do pohádky  

Příchod dětí do A-styl centra je každé ráno mezi 7:30 – 8:00 hod. 

Vyzvedávání dětí je každý den mezi 15:30 – 16:00 hod. v A-stylu  

 
Pro účast je nutné mít: 

1. Podanou kompletně vyplněnou přihlášku  

2. Uhrazenou cenu pobytu tábora (není nutné mít s sebou doklad o zaplacení)  

3. Podepsaný souhlas zákonného zástupce s podmínkami  

4. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti účastníka (nesmí být v den nástupu více než 1 den 

staré)  

5. Okopírovanou kartičku pojištěnce 
 

Pozn.: Bod 3. a 4. lze učinit v den nástupu na tábor. Potřebné formuláře si lze vyzvednout na 

recepci či si je stáhnout na www.astyl.cz v sekci „Léto s A-stylem“.  

 
Dále, prosím, děti vybavte následujícím:  

1. Léky, které dítě pravidelně užívá v době konání tábora (podepsané a s uvedeným 

dávkováním).  Informace o lécích a zdravotních omezeních musí mít účastník zapsány v 

přihlášce. Léky se odevzdávají v den nástupu na recepci centra.  

2. Náhradní oblečení – děti ho nechávají po celou dobu konání tábora v uzamčené šatně 

v A-STYLU – přinesou si první den – 1x ponožky, 1x tričko, 1x tepláky. (V případě 

individuální potřeby i spodní prádlo). 
 

 

Každý den před nástupem nezapomeňte: 

a) Oblečení odpovídající předpovědi počasí na daný den (nad rámec běžného oblečení 

jako je tričko a tepláky dětem dejte např. šusťákovou bundu, mikinu, šortky, sluneční 

brýle apod.).   

b) Pokrývku hlavy – čepice, klobouk. 

c) Vhodnou obuv – SPORTOVNÍ!!!! – 1x ven, 1x dovnitř (ne bačkůrky nebo cvičky).  

d) Opalovací krém do batůžku či ráno dítě namazat, aby bylo chráněno před sluncem. 

e) Láhev na pití – pitný režim je zajištěn.  
 

3. Čistě bílé bavlněné tričko, které děti ručně vyzdobí (nemusí být úplně nové, stačí 

obyčejné levné bílé tričko). 

4. Pláštěnku, pro případ, kdyby bylo nepříznivé počasí v době výletu. 

5. Nedávejte, prosím, dětem žádné cenné věci, nebo mobilní telefony.  

6. Ujistěte se prosím, že Vaše dítě pozná všechny své botičky a lahve na pití, příp. 

doporučujeme své věci podepsat, aby nedošlo k záměně – děti občas mívají stejné boty či 

lahve. 



 

Program tábora: 

I. turnus: 11. – 15. 07.  

II. turnus: 18. – 22. 07. 

 

1. den: Seznamovací den v centru a navrácení první postavy do své pohádky 

2. den: Prověření smyslů (zrak, hmat, čich, sluch), kreativní blok – tvorba dešťových 

chrastítek a malování na obličej, navrácení další postavy do své pohádky 

3. den: Celodenní výlet do Sedmihorek (Výukový program Máme rádi zvířátka od SEV 

Český Ráj) 

4. den: Návštěva lanového centra Šutr, navrácení další postavy do své pohádky 

5. den: Soutěžní dopoledne, kreativní odpoledne – tvorba památečních triček, slavnostní 

zakončení, tanec pro rodiče 

 

 

POZOR 

3. den tábora se mění příchod dětí. Sejdeme se v čase 7:45–8:00 na vlakovém nádraží – ve 

vstupním vestibulu, odkud společně odjedeme do Sedmihorek. Vyzvedávání dětí v 15:30 na 

stejném místě - vstupní vestibul vlakového nádraží (vlak by měl přijet do Lbc v 15:24).  

Cena jízdného i výukového programu je již zahrnuta v ceně tábora. 
 

4. den tábora se příchod dětí nijak nemění. Sraz je v klasickém čase v A-styl centru, odkud 

společně vyrazíme do lanového centra Šutr. Cena programu je již zahrnuta v ceně tábora. 

Prosím, dbejte oba výše zmíněné dny na výbavu dětí – zejména na vhodnou obuv, pláštěnku, 

dostatečně velké lahve s pitím, které nepropouští (velké lahve dětem pomůžeme nést) a další 

doporučené věci viz seznam výše. 
 

5. den tábora děti zatančí rodičům krátký taneček s dešťovými chrastítky, prosíme všechny 

rodiče a další členy rodiny, kteří nechtějí tanec propásnout, aby se dostavili v 15:30 do sálu A. 

 
 

Vzhledem k naplánovaným činnostem a přichystanému programu, prosím, dodržujte 

stanovené časy. Pokud nebudete moci některý z výše uvedených časů ze závažných důvodů 

dodržet, prosím, informujte nás předem na recepci centra. Děkujeme! 

 

Veškeré dotazy v době konání tábora směřujte prosím na recepci centra, která je k dispozici 

denně od 7:15 do 20:00 hod. (tel. 732 619 666, 488 048 119) nebo v případě urgence můžete 

volat přímo vedoucím vychovatelkám, které s dětmi pracují. Dle skupiny, do které Vaše 

dítě/děti dochází: 

Sk. 1: Denisa Dlouhá, 731 305 155 

Sk. 2: Martina Lisková, 734 278 822 

 
Přeji dětem mnoho sluníčka a spoustu nových zážitků a kamarádů ☺.  
 

                                                                                                                Mgr. Lucie Jakubcová   

                                                                                                        Vedoucí  A-STYL CENTRA 

(tel. 723 765 316) 


