
 
 

Informace „Kulturní kemp 2019“ 
Od soboty 13. 7. do pátku 19. 7. 2019 

 
 
Místo: 

 
Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 
Osová Bítýška 246 
594 53 Osová Bítýška 

 
  
Telefonní spojení:  Eva Mayer  0043 664 47 17 083 nebo Zden ěk Vítešník 732 191 772 

    
  
Lekto ři a vedoucí 

 
- Viz program, který je zveřejněn na stránkách organizace MultiKulti KreAktiv                                              

  
Věci s sebou: 

 
- tepláky, příp. elasťáky  
- šortky 
- trička, mikiny 
- sportovní pevné boty do sportovní haly se světlou podrážkou (pouze pro použití v hale)            
- boty (sportovní, turistické nepromokavé na výlety) 
- přezůvky 
- oblečení pro teplé i chladné počasí  
- dostatek spodního prádla a ponožek 
- hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo v pouzdře, zubní pasta, kelímek na vodu, hřeben, kapesníky) 
- 2 ručníky 
- pyžamo 
- baterka (není nutné) 
- sluneční brýle 
- kšiltovka/šátek proti slunci 
- láhev na pití  
- dóza na svačinu 
- batůžek na výlet 
- ovocná šťáva na zředění 
- knížka nebo vhodný časopis, případně různé stolní hry, karty apod. 
- psací potřeby, blok pro vlastní potřebu, tužka, propiska, guma, pastelky… 
- sáček na špinavé prádlo 
- USB flash disk na fotky, které budeme pořizovat během tábora 
 
  

  Nocleh 
  

podložku na spaní si lze v případě potřeby vypůjčit v tělocvičně, s sebou přivést polštář, deku, příp. spací 
pytel, doporučujeme nafukovací matraci 
 

 
Doklady a léky 

 
- kartičku zdravotní pojišťovny 
- prohlášení o bezinfekčnosti a dobrém zdravotním stavu dítěte – podepsané rodiči  
- repelent a gel na ošetření štípnutí (např. Fenistil gel) 
- krém na opalování 
   



 
 
Pokud vaše dít ě bere pravideln ě nějaké léky (nap ř. alergici, …) nebo trpí ur čitými potížemi, 
nezapome ňte jej vybavit pot řebnými léky – ozna čte prosím každý lék jménem dít ěte – pro lepší 
orientaci doporu čujeme vložit všechny léky do tašti čky se zipem, rovn ěž označené jménem dít ěte. 

  
Ostatní vybavení, kapesné 

 
Nedoporu čujeme, ale nezakazujeme  si s sebou brát mobilní telefony či jakékoliv elektronické hry. Pokud 
děti budou mít mobilní telefony s sebou, nesmí je používat v době připraveného programu, ale jenom v době 
volného času. V případě nutnosti mohou děti telefonovat z telefonů vedoucích.  
Děti potřebují pouze drobné kapesné na zmrzlinu či nápoj během výletu, případně na nákup drobných 
suvenýrů. 
 

   
Potřebné léky 
 

V ceně není zahrnuto žádné lékařské ošetření. Veškeré náklady za lékařské ošetření či léky si hradí každý 
účastník sám. 
 

 
Platba  

 
Celková hodnota kempu je 2999 Kč. Žádáme o zaplacení této částky v dob ě od 10. 6. – 14. 6. 2019 p římo 
v kuchyni ZŠ u paní B ělochové.   
 
Účastníci nenavštěvující ZŠ Osová Bítýška platí převodem na účet této banky:  
Waldviertler Sparkasse Bank AG 
5000052794/7940 
 

  
Stravování    

 
Denní stravování zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři včetně nápojů. 
V celém areálu je pitná voda - dejte proto dětem s sebou láhev sirupu na ředění a termosku či jinou lahev, do 
které si nápoje budou každý den moci připravit. V případě speciálních požadavků na stravování (alergie 
apod.) nám napište nejpozději do 15. 6. 2019, případně napiště své požadavky do elektronické přihlášky na 
internetových stránkách organizace MultiKulti KreAktiv. Večeři v Aquapalace si děti budou platit přímo na 
místě (není započítáno v ceně). Oběd v Aquapalace je jednotný a již v ceně započítaný. 
 
Pobyt končí v pátek v 15 hodin. Pokud děti mohou samy odejít domů, prosíme o zaškrtnutí souhlasu v 
„Prohlášení o bezinfekčnosti“, v opačném případě si děti musí vyzvednout rodiče. 
 
Děti budou ubytovány ve třídách, zvlášť chlapci a zvlášť děvčata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Prohlášení o bezinfek čnosti 
  Prosíme o odevzdání p ři příchodu dne 13. 7. 2019! 
 
Prohlášení zákonných zástupc ů dítěte 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ..............................................................................., 
narozenému ...................................................................................................................................,  
bytem .............................................................................................................................................. 
změnu režimu, dítě nejeví známky infekčního onemocnění (chřipka, průjem, teplota, apod.) a 
okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.  
 
Není mi též známo, že by v posledních 2 týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou nemocí. 
 
Dále prohlašuji, že dítě neužívá psychotropní a návykové látky.  
 
Prohlašuji, že dítě je schopné zúčastnit se akce „Kulturní kemp 2019“ v období  
13. 7. 2019 – 19. 7. 2019 a nezatajuji o zdravotním stavu dítěte nic, co by mohlo být překážkou 
účasti dítěte na této akci.   
 
Telefonní čísla na zákonné zástupce dostupné v době tábora (vypište tiskacím písmem): 
 
Jméno .................................................................... telefon ........................................................... 
 
Jméno .................................................................... telefon ........................................................... 
 
Zdravotní stav dítěte (v případě nedostatku místa piště na druhou stranu listu): 
 
1. Aktuálně užívané léky včetně rozpisu dávkování: 
 
2. Alergie včetně léků – uveďte druh: 
 
3. Kožní onemocnění – alergie, ekzémy, apod.: 
 
4. Trpí dítě krvácením z nosu?  
 
5. Trpí dítě nevolností v dopravních prostředcích? 
 
6. Ostatní: 
 
Po ukon čení kempu m ůže dítě samo opustit školu (pátek 19. 7. 2019 po 15.00 hod .). 
Ano     Ne 
 
 
V .......................................... dne .......................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

Podpisy zákonných zástupců dítěte 


