
 

 
INFORMACE PRO RODIČE 

Letní soustředění – RS Netopýr, Jiřetín pod Jedlovou, Jiřetín pod Jedlovou 320, PSČ 407 56  
so 18. –  so 25. srpna 2018 

 
 

 
Odjezd:  
Sraz v sobotu 18. srpna 2018 v 12,45 hod na parkovišti u polikliniky na stanici metra Budějovická (odjezd 
v 13,00 hod).  
Příjezd:  
Návrat v sobotu 25. srpna 2018 asi v 12,30 hod tamtéž. 
 
 

Věci s sebou: 

 sportovní oblečení na teplo i na zimu 

 sportovní obuv 2x (NE boty s tenkou podrážkou) 

 pláštěnka (ničím jiným nenahrazovat), nepromokavé boty 

 hygienické potřeby, ručník 

 čepice, sluneční brýle, opalovací krém 

 šátek 

 baterka, psací potřeby 

 věci na bazén (ručník, plavky, brejličky…) 

 láhev na pití (stačí malá) – podepsat 

 hrneček (plechový nebo umělohmotný) 

 baťůžek na nošení věcí na bazén 

 pytel na špinavé prádlo 

 na každý den ponožky a spodní prádlo 

 sepsaný seznam věcí – pro malé děti 

 kapesné (max. 200,- Kč + 50,- Kč na výlet) 

 průkazka zdravotní pojišťovny (stačí okopírovaná) 

 očkovací průkaz (stačí okopírovaný) 

 bezinfekčnost 

 souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

 souhlas rodičů s fotografováním 

 potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené ošetřujícím lékařem, pokud jste ho neodevzdali v září na 
formuláři „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“. Platné je jakékoli potvrzení k dětské 
zotavovací akci. Takové, které dáváte na školy v přírodě a dětské tábory. Nesplést si to se sportovní 
prohlídkou! V případě pochybností pošlete oskenovaný dokument ke kontrole na vosp@plavecky.club 
Bez tohoto dokladu nelze vzít dítě na dětskou zotavovací akci. 

 popř. léky + písemné instrukce 

 kontaktní telefon, adresa domů a jiné adresy na psaní pohledů 

 svačinu na cestu (začínáme večeří) 
 
Je zakázáno vybavovat děti drahými předměty, zejména audiotechnikou, přívěsky, řetízky, mobilními 
telefony, elektronickými a nebezpečnými hračkami, které mohou způsobit zranění jiné osobě 
 
Prosím minimalizujte sladkosti, které dáváte s sebou dětem. Končí rozmatlané v posteli. Také z hlediska 
doplnění energie pro sport je vhodnější ovoce (máme k dispozici ledničku). 
 
Prosím o nahlášení případných pozdních příjezdů a dřívějších odjezdů. Děti ročníků 2002 a starší v případě 
nedostatku místa v autobusu budou přepravováni auty trenérů. 
Prosím zkontrolujte na www stránkách oddílu (http://vosp.plavecky.club/ ), zda jste přihlášeni.  
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