
 
 

Informační seznam na příměstský tábor 
Kouzelné léto s A-stylem a Krasohledem  

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, pláštěnku!! V případě individuální potřeby i 

náhradní spodní prádlo.  
 

 

 

 

Každý den před nástupem nezapomeňte: 

       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.).   

 

 

3.   Pokrývku hlavy – čepice, klobouk. 

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

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

6.   Láhev na pití – pitný režim je zajištěn. 

 

 

Pozn.: 

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

Ujistěte se prosím, že Vaše dítě pozná všechny své věci včetně bot a lahve na pití, příp. doporučujeme své 

věci podepsat, aby nedošlo k záměně – děti občas mívají stejné boty či lahve. 

 

 

 

 



 
 

Program tábora: 

I. turnus: 10. – 14. 07.  

II. turnus: 17. – 21. 07. 

 

1. den: Seznámení dětí, uvedení do tématu tábora „4 živly“, setkání s avatarem. Celý první den je v duchu 

národa VODY, také vyrábíme první část avatarského medailonu. 

2. den: Celý den v duchu národa OHNĚ. Pohybové a taneční dopoledne a netradiční odpoledne – 

rozdělávání ohně, opékání. Výroba druhé části medailonu. 

3. den: Celodenní výlet na Bedřichovskou přehradu a získání potřebné INDICIE. 

4. den: Celý den v duchu národa ZEMĚ. Návštěva Ekoparku v Liberci, výroba třetí části medailonu.  

5. den: Celý den v duchu národa VĚTRU. Dokončujeme medailonu, setkání s Avatarem a závěrečný 

ceremoniál. 

 

Děti se na táboře dělí na Tvořitelé a Objevitelé. Děti Tvořitelé pod vedením paní Petrnouškové mají více 

kreativních aktivit. Dětem prosím program neprozrazujte dopředu. 

 

 

POZOR – 3. den se sejdeme ráno na Terminále MHD Fügnerova ul. 

na autobusové zastávce č. 18. Sraz 7:35 (autobus jede v 7:55, pokud ujede, jede až za hodinu, buďte tedy 

dochvilní). Vyzvedávání dětí v 15:30 na stejném místě. Cena jízdného i výukového programu je již 

zahrnuta v ceně tábora. 

 

Vzhledem k naplánovaným činnostem a přichystanému programu 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 19:00 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 (rozdělení proběhne 1. 

Den): 

 

Sk. 1: Denisa Dlouhá, 731 305 155 

Sk. 2: Dana Šarounová, 606 775 278 

Sk. 3: Pavla Petrnoušková, 776 665 336 

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

                                                                                                          

 

 

 Mgr. Lucie Jakubcová   

                                                                                               Vedoucí  A-STYL CENTRA (tel. 723 765 316) 

                                                                  


