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Tábor 2021 – RS Líchovy (okres Sedlčany)
Vážení rodiče,
rád bych Vás informoval o časech odjezdu na tábor a následného příjezdu zpět do Liberce.
Na tábor se odjíždí v sobotu 24. 07. 2021. Sraz k odjezdu je v 13:00 hodin v Liberci
„Na Rybníčku“ – zastávka u parkoviště a parku odkud odjíždí zájezdy. Svým dětem dejte
pouze pití, protože večeřet již budou v rekreačním středisku. V den odjezdu doporučuji lehčí
oběd, kvůli možným nevolnostem při cestování.
Plánovaný návrat je v sobotu 07. 08. 2021 mezi 12:30 a 13:00 hod. opět na stejném
místě, tj. v Liberci „Na Rybníčku“. Prosím o trpělivost, pokud by došlo ke zpoždění.
Pro zasílání vašich dopisů a pohledů, které dle našich zkušeností velmi potěší, zde
uvádím adresu střediska:
Rekreační středisko Prosaz (Bučily), Tábor – Liberec, Líchovy, 264 01 Sedlčany
Raději zde připomínám důležité věci, které musí mít klient s sebou: léky, očkovací
průkaz, kartičku pojištěnce, průkaz ZTP/P, občanský průkaz, krém na opalování, repelent,
náhradní duši na vozík, plavky + kruh nebo křidélka u neplavce. Seznam oblečení a obuvi
přizpůsobte potřebám. Prosím o napsání a přiložení seznamu věcí, které si klient skutečně na
tábor poveze.
Podle aktuálních vládních nařízení bude k ubytování potřeba jedna z těchto možností:
1) Potvrzení o očkování (minimálně 14 dnů po druhé dávce)
2) Potvrzení o negativním PCR testu (starém maximálně 7 dní)
3) Potvrzení o negativním Antigenním testu (maximálně 3 dny starém)
4) Potvrzení o prodělaném COVID onemocnění (maximálně 180 dní starém)
Nedávejte s sebou větší částky peněz, cenné předměty a mobilní telefony – za
poškození nebo ztrátu neručíme. V případě, že klient užívá léky, napište dávkování
na krabičku léku a nejlépe ještě připojte i vysvětlení. Léky prosím předejte v popsané
taštičce. Pokud existuje nějaká změna, kterou bychom měli vědět, sdělte ji prosím
zdravotníkovi nebo HV u autobusu před odjezdem.
Prosíme o vyplnění dotazníku pro partnerskou organizaci RYTMUS a odevzdání při
odjezdu.
Hlavní vedoucí: Ondřej Dragoun tel: 777 906 565

