
Informace pro rodiče dětí 

1. Nástup a příjezd dětí do/z letních výprav CVAK centra rok 2021 

• 24. – 30. červenec 

• 14. – 20. srpen 

Příjezd dětí na výpravy je individuální v sobotu do 10:00 (v případě výpravy se spaním) do 8:00 

(v případě výpravy bez spaní) před penzion U Nováků, Kožlí, 398 04. 

Odjezd dětí z výprav je individuální v pátek od 17:00 (v případě výpravy se spaním i bez spaní). 

Pátek odpoledne bude věnován aktivitám s rodiči a dětmi od 15:30.  

 

2. Ubytování 

V penzionu, kdy děti budou na třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích. Děti budou 

ubytovány dle přání se svými kamarády.  

 

3. Stravování 

Děti budou mít v průběhu dne neomezený přístup k pití (šťáva, čaj nebo voda). 

V průběhu dne děti budou mít dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři 

(týká se varianty se spaním). Pokud bude naplánován výlet, děti dostanou svačinu a 

oběd ve formě balíčků. 

 

4. Program výprav 

Program je realizován prostřednictvím výprav, které jsou zaměřené na určitá témata. 

Děti se na začátku každého dne seznámí s tématem a následně řeší různé úkoly, luští 

hádanky, sbírají body, hledají poklad, hrají hry. Do programu bude zařazeno i tvoření 

z různých materiálů. V areálu penzionu je také bazén, pokud bude příznivé počasí, jistě 

jej využijeme. 

 

5. Děti mají s sebou roušky pro případ, že pojedou k lékaři nebo na výlet. 

 

6. Upozorňujeme: 

• Dítě vybavte dle seznamu vybavení účastníka. 

• Pokud bere léky nezapomeňte vyplnit lékový formulář. 

• Při předání dítěte na výpravy odevzdáte – prohlášení zákonných zástupců + 

souhlas k ošetření dítěte, kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte 

(posudek je platný 24 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí 

(úrazem) nedošlo v průběhu této doby ke změně zdravotní způsobilosti), 

posudek po ukončení výprav nevracíme, fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny 

a očkovacího průkazu. 

• Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky, zvláště pak údajů týkající se 

zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto 

problémů chráníte především své dítě. 

• Nedoporučujeme dětem dávat mobilní telefony. 



 

7. Připomínáme 

Pokud u dítěte budou na výpravách nalezeny vši, resp. hnidy bude bezodkladně 

posláno domů k důkladnému přeléčení a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv 

finančních nároků ze strany objednavatele pobytu. 

 

8. Adresa penzionu 

Penzion U Nováků 

Kožlí 

398 04 

 

Doporučujeme dětem napsat pohled nebo dopis již s předstihem. Je třeba psát hodně, 

klidně každý den, bez ohledu na to, jak často píše dítě. Jedná se hlavně o malé děti, 

kterým se stýská (týká se varianty se spaním). 

 

9. Sledujte prosím průběžně aktuality na našich stránkách, kde budou případné změny 

k táboru zveřejněny. 

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a na děti se již těšíme. 

 

Informace: Mgr. Alena Váňová, CVAK centrum, Areál Nemocnice Příbram – Zdaboř, 

Podbrdská 269, 261 01, Pavilon G, email: alena.vanova@cvakcentrum.cz, tel.: 606 206 

736 
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