
 

Sportovním příměstský tábor s Vlky 

Organizační pokyny 

 

Naším cílem je připravit pro děti 5 dnů nabitých akcí, pohybem, zábavou s kamarády, 

novými zážitky a zkušenostmi. Děti se v průběhu týdne seznámí a vyzkouší širokou paletu 

sportovních a pohybových her, volnočasových a sportovně-rekreačních aktivit pod 

vedením zkušenými trenérů našeho klubu. 

Aby vše proběhlo po organizační stránce hladce nejen pro děti ale i pro Vás rodiče a také 

pro naše trenéry, prosím přečtěte si následující organizační pokyny. 

 

Příchod a odchod 

• Děti se potkají ráno mezi 7:30-8:00 hod u klubové haly BK (Komenského 4) a 

nahlásí se u hlavního vedoucího dne. 

• V případě špatného počasí se děti potkají v klubovně haly. 

• O děti se v průběhu celého dne starají vedoucí a trenéři jednotlivých skupin. 

• Odpolední program končí v 1530 hod.  

• Po odpoledním programu si rodiče děti vyzvedávají mezi 15:30 – 16:00 hod. U 

klubové haly BK. O případném ukončení programu na jiném místě např. po 

koupání, nebo celodenním výletu budou rodiče s předstihem informováni) 

• Pozdější vyzvednutí je ve výjimečných případech možné po dohodě s hlavním 

vedoucím tábora. 

 

Denní program – vybavení a pomůcky 

• Denní program začíná v 8:00 hod a končí nejdříve v 15:30 hod. (o případných 

změnách v závislosti na programu budou rodiče informování) 

• Pro děti a jejich celodenní aktivity jsou zajištěny veškeré potřebné pomůcky, 

vybavení či materiál.  

 

Stravování a pitný režim 

• pro děti jsou zajištěny obědy, připravované partnerskou restaurací a servírované 

v klubovně BK.  

• pro děti zajištěny dvě svačiny (dopolední, odpolední) ve formě snacku, pečiva, 

ovoce.  

• V průběhu celého dne je pro děti přístupný ovocný bar a zajištěn pitný režim.  

• Děti si s sebou přinášejí sportovní láhev s pitím na dopolední aktivity. Tuto si 

mohou následně doplňovat z nabídky nápojů v ovocném baru (minerální vody, 

ovocné šťávy, ledový čaj). Součástí nabídky nebudou slazené nápoje a limonády.  

• Speciální dietní požadavky budou řešeny individuálně.   



• V případě celodenního výletu, bude stravování zajištěno balíčkem, nebo v místě 

výletu. 

• Doporučujeme zvážit, zda nechat dětem v průběhu dne mobilní telefony, 

hotovost a jiné cennosti. Pro plnohodnotné zapojení dítěte není mobilní telefon 

nutností. Program je koncipován tak, aby děti mob. Telefony nepotřebovali. 

• Z denních aktivit a her bude pořizovaná fotodokumentace pro děti a prezentaci 

celého tábora. 

• Účastí na táboře souhlasíte s pořizováním fotografií, audio a video záznamů 

z jednotlivých aktivit. Tyto jsou zaznamenávány pro účastníky tábora, dále pak 

pro potřeby organizátora.  

 

Povinné dokumenty 

Pro aktivní účast v průběh tábora je třeba vyplnit a odevzdat následující dokumenty: 

• Přihláška účastníka – přijetí bude potvrzeno e-mailem 

• Potvrzení o platbě (při platbě převodem na účet nebude požadována) 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR 

• Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění 

• Dokumenty související s aktuálními opatřeními (bude případně upřesněny 

organizátory před zahájením tábora) 

• Některé zdravotní pojišťovny svým pojištěncům na letní tábory přispívají. Na 

vyžádání pro Vás připravíme potvrzení o účasti dítěte na táboře pro zdravotní  

pojišťovnu.  

 

 

 

Kontakt a info 

Pořádající organizace:  BK Žďár nad Sázavou, z.s., Komenského 973/4, Žďár nad 

Sázavou, 5910, IČ: 22835148 

Hlavní vedoucí/ trenér:  Roman Bednář, 776 286 428, info@basketzdarns.cz 

www.basketzdarns.cz 


