
Anglický TEENS CAMP – útěk z Alcatrazu 

 

Milí táborníci, vítáme Vás a už se moc těšíme.  

 

Doufáme, že si tábor pořádně užijeme a rodiče si doma odpočinou :-)  

Níž najdete podrobnosti k táboru. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat .  

604 610 627 ( Lenka), info@smartcamps.cz  

604 26 00 82 ( Petra), info@anglictina-slany.cz  

Příjezd a odjezd  

Čas příjezdu i odjezdu na a z tábora je upřesněn v na webových stránkách www.smartcamps.cz/informace-pobyty/ 

Na stejné stránce najdete i potřebné formuláře k nástupu na tábor. 

Nezapomeňte, že účastnící starší 15 let musí mít s sebou i občanský průkaz       

Pokud mají rodičev v plánu přivézt/ odvézt vás na tábor osobně, ať se nám ozvou  s předstihem, domluvíme se na 

čase příjezdu/odjezdu.  

Ubytování  

Pardubické chaty většina z Vás zná, pokoje jsou jednoduše zařízené, 2 – 8 lůžkové, některé mají koupelnu ( pokoje 

s koupelnou přenecháme nejstarším slečnám      ) 

Celý areál je pak uzpůsobený k pořádání pobytů pro dětské kolektivy, je tu sportovní hřiště, bazén, altánek, ping 

pong, učebny a klubovny. A samozřejmě velmi oblíbená vodní klouzačka v vířivka – snad nám jí i letos počasí dopřeje. 

Kontakt na ubytování: www.psvp.cz 

Pokud budou chtít rodiče poslat pohled nebo dopis, můžou nám ho předat u autobusu a poštu vám budeme 

průběžně  dávkovat.  Z předchozích let víme, že dopisy poslané poštou později než v úterý, včas obvykle nedorazí.  

Stravování  

Máme plnou penzi se svačinami a něco „na zub“ během odpoledních a večerních aktivit. Samozřejmostí je pitný 

režim po celý den.  

Součástí areálu je restaurace, kde je možné si během dne koupit něco malého - například zmrzlinu, nebo nějakou 

sladkost.  

Jeden večer, pokud nám to počasí dovolí, uspořádáme opékání buřtů a marshmallows.  

Prvním jídlem v den příjezdu bude večeře v 18.30 hodin. Pobyt bude končit obědem v den odjezdu.  

 

Angličtina 

Během týdne – od neděle do čtvrtka se na vás každé dopoledne těší náš lektorský tým ve složení J.D., Misty, Ashley, 

Anna a Vojta, některé už znáte, některé poznáte. Anglické bloky  budou hlavně konverzační. 

Některý z lektorů s námi bude vždy i celé odpoledne. 
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Odpolední celotáborový program 

Letošním tématem je útěk z Alcatrazu – tak se připravte ! 

Odpoledních aktivit se střídavě budou účastnit  všichni rodilí mluvčí.  

Večerní aktivity jsou připraveny každý den od cca 19.15 do 22.00 hodin.  

Těšit se děti v rámci celotáborové hry můžou především na: 

 - soutěže a vědomostní hry,  

- týmové hry,  

- workshop  

- sporty tradiční i netradiční (určitě bude i nějaká olympiáda nebo sportovní odpoledne ) 

 - zopakujeme si  zase nějakou první pomoc – a rozhodně to nebude žádná nudná teorie, ale hustá praxe  

- také počítejte s denní bojovkou po okolních kopcích a protože jste na teens campu, bude i velmi oblíbená noční 

bojovka,  

- diskotéky ,  

- kino a v případě příznivého počasí také táborák a opékání buřtů, chlebů, marshmallows.  

 A samozřejmě ranní rozcvičky, ty si neodpustíme.   

A co zajímá všechny táborníky nejvíc: BUDÍČEK v 7.45, VEČERKA  22.30  

 

Důležité:  

Návštěvy v průběhu tábora dovolené nejsou.  

Také telefony klidně nechte doma – budou za to tentokrát bonusové body.  

Program bude hodně bohatý a stýskat se vám určitě nebude.  

 

Co vzít s sebou:  

Jedeme do hor, ráno a večer může být chladno, taky může pršet. A na táborech se chodí ven i v dešti  

Kromě běžného outdoorového oblečení nezapomeňte přibalit: svetr nebo mikinu, nepromokavou bundu / pláštěnku 

( NE deštníky), pevnou obuv, gumovky nebo nepromokavé boty, alespoň 1 pár dlouhých kalhot nebo tepláky, šortky, 

pyžamo, hygienické potřeby, ručník, opalovací krém a repelent, pokrývku hlavy, plavky, sluneční brýle a domácí obuv 

( ne pantofle)- do pokojů je povolen vstup pouze v přezůvkách.  

Nezapomeňte taky BATOH, LAHEV na PITÍ , penál nebo pouzdro s psacími potřebami a pastelkami a také baterku – ta 

bude důležitá :-)  

Malé kapesné “na zmrzlinu”   

Oblečení raději starší a podepsané :-)  

Hraješ na hudební nástroj ( který se vejde do autobusu)?  Paráda, tak ho nezapomeň vzít ! 

 

 

 



 

Zdravotní péče:  

Pokud na táboře někdo onemocní, rodiče budou vždy ihned informováni. K dispozici bude i auto pro převoz dítěte do 

zdravotnického zařízení.  

Pak je tu zdravotnice Lenka a bude na místě po celý pobyt a bude řešit všechny vaše bolístky, klíšťata a jiné 

problémy. 

Info pro rodiče:  

 Pokud Vaše dítě vyžaduje nějakou speciální zdravotní péči, či byste nám rádi sdělili nějaké instrukce, prosím, 

kontaktujte nás v den odjezdu přímo u autobusu, nebo napište předem na mail info@smartcamps.cz  

Užívání léků je také nutné nahlásit u autobusu vedoucím, léky prosím vedoucím odevzdejte v obálce se jménem 

dítěte a dávkováním .  

Trpí - li vaše dítě cestovní nevolností , podejte mu prosím doma před odjezdem lék proti nevolnosti a dejte mu jeden 

s sebou na zpáteční cestu ( prosím opět odevzdat u autobusu vedoucím) .  

O této skutečnosti nás také při odjezdu informujte. Všechny užívané léky a jejich dávkování nezapomeňte uvést ve 

zdravotním potvrzení ( včetně kinedrilu)  

Léky, které bude mít dítě s sebou, ale nebudou ve zdravotním potvrzení výslovně uvedeny ( včetně dávkování), 

nemůžeme dětem podat!  

 

Následující dokumenty jsou pro  povinné, prosím, ujistěte, že je máte s sebou:  

Všechny dokumenty najdete ke stažení na webu (viz odkaz výše) 

• potvrzení bezinfekčnosti (potvrzené rodiči v den odjezdu )  

• posudek o zdravotní způsobilosti ( vydává ošetřující lékař obvykle na 2 roky), stačí kvalitní plnobarevná kopie  

• kopii kartičky zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti u účastníků starších 15 let 

Ujistěte se prosím, že všechny doklady máte s sebou, zdravotní formuláře budeme je vybírat při nástupu, bez výše 

uvedených dokumentů nemůžeme dítě na tábor přijmout!  

 

Co na tábor neberte:  

● cenné věci ( šperky, hodinky, telefony, tablety apod)  

● tablety a telefony nejsou na táboře dovoleny vůbec. 

● ostré nebo jinak nebezpečné předměty ( nožíky, ostré nůžky, zábavní pyrotechniku a jiné potencionálně 

nebezpečné předměty) 

● návykové a psychotropní látky 

 Tábor si chceme užít, hrát hry pak můžete doma :-)  

Pokud přesto mobil nebo tablet budete mít, není dovoleno tuto elektroniku mít u sebe během dopoledního 

výukového a odpoledního animačního programu. Telefon je možné nechat zamčený v pokojích vedoucích.  

Pokoje dětí se z bezpečnostních důvodů nezamykají. Taktéž nemůžeme nést žádnou odpovědnost za ztrátu nebo 

zničení těchto předmětů, pokud budou uschovány mimo uzamčený pokoj vedoucích a ani pojištění toto nepokrývá. 
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