
TÁBOR Pecka 2021 
Velká táborová hra 

“Svět kouzel”! 

Co vědět a nezapomenout? 

TERMÍN TÁBORA:  sobota 31. 7. 2021 – sobota 7. 8. 2021 

ODJEZDY  sobota  31. 7. :  

1) Parkoviště RYBNÍČEK LIBEREC – sraz 13:30, odjezd 14:00, příjezd do Pecky cca 15:30 hod. 

2) Parkoviště BENTELER RUMBURK – sraz 12:00, odjezd 12:15, pak přejezd na parkoviště BENTELER 

CHRASTAVA – sraz 13:05, odjezd 13:15, přejezd na parkoviště  BENTELER  JABLONEC  n.  N. 13:45, 

odjezd v 13:50, příjezd do Pecky cca 15:30 hod. 

NÁVRAT sobota 7. 8. : 

1) Parkoviště RYBNÍČEK LIBEREC – odjezd z Pecky v 10:00, příjezd do Liberce Na Rybníček v 11:30. 

2) Parkoviště BENTELER Jablonec n. N. – odjezd z Pecky v 10:00, příjezd do Jablonce na parkoviště 

Benteleru v 11:15, odjezd směr parkoviště Benteleru Chrastava a příjezd do Chrastavy v 11:45, 

odjezd směr parkoviště Beneteleru Rumburk a příjezd do Rumburku v 12:45.  

U AUTOBUSU ODEVZDÁTE (proto prosím dodržte čas srazu, ať máme čas vše v klidu převzít): 

1. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem 30. 7. nebo 31. 7. 2021 a souhlas zákonného zástupce s 

podmínkami tábora (oba dokumenty naleznete v příloze a podepisuje ho rodič). 

 

2. Lékařem potvrzený  Posudek o zdravotní způsobilosti (opět naleznete v příloze). Pokud budete chtít 

originál posudku použít i později, odevzdejte nám kopii. Nově toto potvrzení platí na 2 roky.  

 

3. Negativní PCR test - ne starší než 7 dní nebo negativní Antigenní test z odběrového místa - ne starší než 72 
hodin nebo Osvědčení o prodělaném covidu - ne před více než 180 dny nebo Potvrzení o očkování - 14 dní od 
druhé dávky . 
 

4. Průkaz pojištěnce (stačí oboustranná kopie) 

 

5. Léky, pokud je užíváte pravidelně (nutné mít uvedeno v příhlášce). Mějte krabičku označenou jménem a 

dávkováním a odevzdejte u autobusu vedoucímu. 



 

CO SBALIT S SEBOU: 

 7x spodní prádlo 

 7x ponožky 

 7x tričko s krátkým rukávem 

 ručník + osuška k vodě 

 hygienické potřeby (kartáček, pasta, 

sprchový gel, šampon, hřeben) 

 kapesníky 

 3x tričko s dlouhým rukávem 

 2x mikina 

 2x tepláky 

 3x šortky 

 1x šusťáková bunda + šusťáky 

 1x pláštěnka – NUTNÉ!! 

 1x oblečení na spaní 

 1x plavky 

 1x čepice proti slunci! 

 1x pantofle 

 1x pevná turistická obuv 

 1x sportovní obuv – tenisky 

 1x holínky 

 opalovací krém 

 repelent 

 baterka + baterie 

 šátek 

 psací potřeby, pastelky, nůžky 

 dle potřeby vlastní knížka, plyšák 

 dle potřeby drobná hra (např. karty, 

pexeso, skákací guma) 

 batoh na výlety 

 uzavíratelnou lahev na pití! 

 respiratory, na každý den jeden! 

 

                                                                                                                                                                                                   

Dále můžete přibalit: 

Drobné kapesné (max. 200 Kč), můžeme použít na nákup drobných pochutin při výletech mimo areál, nebo 

nákup pohledů, kapesné nicméně není nutné. 

 Neberte s sebou žádné cenné věci. Důrazně nedoporučujeme, aby děti s sebou měly mobilní telefon.  
Pokud je dětem přibalíte, neručíme za ně!!! 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Prosím, nekontaktujte naše vedoucí či zaměstnance v průběhu tábora s dotazy jak 

se dětem daří, mají na starosti táborníky a není v jejich možnostech odpovídat na SMS zprávy. Veškeré 

informace o táboře bude moci sledovat na našem webu www.astyl.cz. V případě jakéhokoliv problému či 

nejasností Vás budeme kontaktovat! 

 

ADRESA UBYTOVÁNÍ 

Rekreační areál Pecka u Nové Paky  

(č.p. 205, 507 82 Pecka u Nové Paky). 

KONTAKT 

723 765 316 - Mgr. Lucie Jakubcová – hlavní vedoucí tábora 

730 518 899 – Zuzana Šoltysová – vedoucí tábora 

 
 
 
 
                                                                  

                                                                                                   Za celý realizační team 
                                                                                                Mgr. Lucie Jakubcová a Zuzana Šoltysová  

 


