
 

KORYČANY 2022 
letní sportovní pobyt pro děti a mladistvé 16.7. - 23.7., 

23.7. - 30.7. a 30.7. - 6.8. 2022 

Informace k odjezdu 
 
Seznam věcí: 4x tričko krátký rukáv - alespoň jedno černé, 3x tričko dlouhý rukáv, 2x 
mikina, 1x tepláková souprava, 2x tepláky, 3x kraťasy, pyžamo, kšiltovka – NUTNÁ!! ,7x 
spodní prádlo, 7x ponožky, pevná obuv, tenisky, přezůvky, plavky, šusťáková bunda, šátek, 
oblečení do budovy. Dle zvážení a potřeb nepromokavou obuv (mohou být i holinky).  
BÍLÉ TRIČKO s krátkým rukávem 
Toaletní potřeby: Mýdlo, kartáček na zuby, pasta, hřeben, 2x ručník, kapesníky, 
opalovací krém. 
 
Další: Kapesné dle uvážení, POVINNĚ: 250 KČ (Předplatné vstupného na koupaliště včetně 
plavčíka) baterku, psací potřeby, poznámkový blok, vodovky či tempery, štětec a izolepa 
(věci prosím nekupujte nové, stačí použité ze školy). 
 
Do batůžku na cestu: pláštěnku, láhev s pitím – kterou budou děti používat (když 
půjdeme na výlety), svačinu.   Na cestu oblečení podle počasí. 
V případě nevolnosti kinedryl i na cestu zpět! VŠICHNI 3x igelitový sáček pro případ 
nevolnosti! 
Prosíme nedávejte dětem cenné věci, neručíme za ně. Věci označte – PODEPIŠTE. 
ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ!!! V případě porušení bude mobil zabaven a vydán 
na konci pobytu.!! 
V případě nutnosti volat na tel.:                                   MARTINA KONEČÁ 608 806020. 
                                                                                     ADAM KONEČNÝ 733 643333. 
 
Odjezd 1. TURNUS - 16.7. v 10:00 hod. - JANÁČKOVO DIVADLO 
Odjezd 2. TURNUS - 23.7. v 10:00 hod. - JANÁČKOVO DIVADLO 
Odjezd 3. TURNUS - 30.7. v 10:00 hod. - JANÁČKOVO DIVADLO 

 
! ! ! VZHLEDEM K EVIDENCI VAŠICH DOUKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ODJEZDU JE 

NUTNÉ DORAZIT TAK, ABYCHOM ZVLÁDLI ODJET VE STANOVENÝ ČAS 
VZHLEDEM K PROGRAMU – KDO SE NA ODJEZD NESTIHNE DOPRAVIT, DÍTĚ SI 

PŘIVEZE DO TÁBOŘIŠTĚ SÁM ! ! !  
Při odjezdu: V podepsané obálce bude potvrzení o bezinfekčnosti, kopie kartičky ZP, 
zdravotní prohlášení od lékaře o způsobilosti dítěte zúčastnit se pobytu, léky 
s dávkováním, podepsané všechny souhlasy (léky od zdravotníka, zpracování os. 
údajů...). 
Malým dětem přiložte do této obálky napsané pohledy na první 2-3 dny. 
 
ADRESA TÁBORA: Zdravá Voda - Koryčany, PSČ: 768 05 


