
   
 

Seznam věcí potřebných na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Dračí léto s A-STYLEM 
 

Pro účast je nutné mít: 
1) podepsaný souhlas zákonného zástupce s podmínkami, 
2) podepsané prohlášení o bezinfekčnosti účastníka (nesmí být v den nástupu více než 1 den staré), 
3) okopírovanou kartičku pojištěnce. 

 

Formuláře lze stáhnout z http://www.astyl.cz/zijte-astylove/primestsky-tabor/ nebo je dostanete na recepci.     

Vše lze odevzdat v den nástupu na tábor. 
 

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. 

3) 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).  Vždy prosím dejte oblečení, 
které si děti mohou i zašpinit. 

b) Pokrývka hlavy (čepice, klobouk) 
c) vhodnou obuv – SPORTOVNÍ!!! – 1x ven, 1x dovnitř (ne bačkůrky, ne cvičky) – ve čtvrtek a pátek budeme 

potřebovat v rámci aktivit kvalitní obutí s pevnou patou vhodné na pochod, a případně nastříkat proti 
klíšťatům (budeme v lese). 

d) opalovací krém do batůžku, nebo ráno namazat 
e) Láhev na pití (pitný režim je zajištěn). 
f) NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ CENNÉ VĚCI NEBO MOBILNÍ TELEFONY  

 

Nástupy a vyzvedávání 

• Nástup dětí na tábor je každé ráno mezi 7:30 až 8:00 v A-Styl Centru. 

POZOR:  
 Ve čtvrtek (návštěva lanového Centra Harcov): sraz je v 7:45 na terminálu MHD Fügnerova pod hodinami 
nebo v 8:20 na parkovišti pod tělocvičnou Harcov (autobusová zastávka linky č. 15 „Stodolní“) – jakou 
možnost jste vybrali, nahlaste nejpozději v úterý při vyzvedávání. 
V pátek (výlet za Gandalfovou indicíí): sraz v 8:00 na vlakovém nádraží Liberec (pokud potřebujete dítě 
přivést dříve, je možné dovést ho do 7:40 do A-STYLU) – také nahlaste předem (jízdné na obě akce hradí A-
STYL) 

• Vyzvedávání dětí je pak každý den mezi 15:30 až 16:00 hod. v A-STYL Centru. 
 

Program tábora 

PROGRAM TÁBORA (prosím neprozrazujte ho dětem dopředu, také neprozrazujte, že se v pátek jede na výlet 
vlakem – toto vše budeme postupně odhalovat díky získávání mapy v průběhu týdne) 

PONDĚLÍ – Návštěva Země ELFŮ (trampolíny v hale Trampolín s Miroslavem Patrmanem) 
ÚTERÝ – Kvízy a hádanky s GLUMEM (A-STYL CENTRUM) 
STŘEDA – Vaření s Hobity (A-STYL CENTRUM) 
ČTVRTEK – Návštěva Země TRPASLÍKŮ (lanové centrum Harcov) 
PÁTEK – Výlet dle mapy za Gandalfovou relikvií  

 

Veškeré dotazy v době konání tábora směřujte prosím na recepci centra, která je k dispozici denně  od 7:15 do 20:00 
(tel. 732 619 666, 488 048 119) nebo v případě urgence můžete  volat  přímo vedoucí vychovatelce, která s dětmi 
pracuje  – Tereza Chlumová tel. 775 919 548. 
 

Přeji dětem mnoho sluníčka a spoustu nových zážitků a kamarádů ☺.  
                                                                                                                               Mgr. Lucie Jakubcová   
                                                                                                                 Vedoucí  A-STYL CENTRA (tel. 723 765 316) 


