
 
 

Informace k letnímu kempu 2020 
(sobota 8. 8. 2020 – pátek 14. 8. 2020) 

 
 
Odjezd: 

 
Odjezd v neděli v 8:00 hodin od ZUŠ Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci 
 

 
Ubytování a místo konání: 

 
Ubytování: 
Erholungszentrum Ottenstein (rekreační středisko) 
Peygarten-Ottenstein 60, 3532 Rastenfeld 
 
Místo konání: 
Zámek Ottenstein, rekreační středisko Ottenstein 
 
Výlet do Vídně: 
 
Děti od ukončeného pátého ročníku ZŠ: 

• exkurze na Velvyslanectví České republiky v Rakousku 
• prohlídla různých památek v centru Vídně 
• návštěva trampolinového parku Flip Lab 

 
Děti od první do páté třídy ZŠ: 

• celodenní návštěva ZOO v Schönbrunnu. 
 

Pokud by se někdo ze starších dětí chtěl raději zúčastnit návštěvy ZOO v Schönbrunnu, prosím o nahlášení 
této změny nejpozději do 5. 8. 2020.  
 

Lekto ři a vedoucí: 
 

Viz program, soubor je zveřejněn na stránkách organizace MultiKulti KreAktiv.          
 

  
Telefonní spojení:  Eva Mayer  0043 664 47 17 083  

     
 
SEZNAM VĚCÍ NA KEMP 
                               

  
Sportovní oble čení 

 
- tepláky, příp. elasťáky  
- šortky 
- trička, mikiny 
- děvčata sukni na lidové tance 

               
Věci pro volný čas 

 
- boty (sportovní, nepromokavé turistické boty do lesa, na výlety) 
- přezůvky 
- oblečení pro teplé i chladné počasí  
- dostatek spodního prádla a ponožek, plavky 
- 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 (opatřená jmenovkou dítěte) 
- ovocná šťáva na zředění 
- dóza na svačinu 
- batůžek na výlet 
- knížka nebo vhodný časopis, případně různé stolní hry, karty apod. 
- psací potřeby, blok pro vlastní potřebu, tužka, propiska, guma, pastelky… 
- sáček na špinavé prádlo 
- protiskluzové ponožky do trampolinového parku (pokud máte doma - v opačném případě zakoupíme přímo  
  na místě) 
- 2 roušky, dezinfekční prostředek, kapesníky 
 

 
Lůžkoviny 

 
Děti jsou ubytovány v pěkných pokojích po šesti, max. po osmi. Polštář, deky i ručníky máme k dispozici. 
Rozdělení do pokojů posílám v příloze. Případné změny v ubytování mohu provést nejpozději do 5. 8. 2020, 
po příjezdu na kemp již žádné změny nelze provádět. 
 

 
Doklady a léky 

 
- kartička zdravotní pojišťovny 
- rodiči podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a dobrém zdravotním stavu dítěte  
- rodiči podepsané prohlášení o odpovědnosti (trampolinový park Flip Lab) 
- rodiči podepsaný souhlas o zveřejnění fotografií dětí  
- repelent a gel na ošetření štípnutí (např. Fenistil gel) 
- krém na opalování 
   
Pokud vaše dítě bere pravidelně nějaké léky (např. proti alergii apod.) nebo trpí určitými potížemi, 
nezapomeňte jej vybavit potřebnými léky – označte prosím každý lék jménem dítěte. Pro lepší přehlednost 
doporučujeme vložit všechny léky do taštičky se zipem, rovněž označené jménem dítěte. 
 
Důrazně upozor ňujeme na to, že d ěti musí být zcela zdrávy, aby se mohly zú častnit letního pobytu 
v Rakousku. Na základ ě aktuální situace v souvislosti s pandemií Covid19 Vás důrazně žádáme, 
abyste týden p řed zahájením akce nenavšt ěvovali s d ětmi žádné v ětší akce (festivaly, slavnosti, 
svatby apod.). V p řípadě infekce by musela být na řízena karanténa Velvyslanectví České republiky, 
rekreačnímu st ředisku i dalším organizacím zapojených do celého pr ojektu. 

  
Jiné 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. Za ztrátu neneseme žádnou 
zodpovědnost. 

   
Pojišt ění  
 

Informujte se prosím u své zdravotní pojišťovny. V ceně není zahrnuto lékařské ošetření. Veškeré náklady za 
lékařské ošetření a léky si hradí každý účastník sám. 

 
Poplatky – žádáme v uvedených m ěnách 
Děti od druhého do čtvrtého ročníku ZŠ   Děti od pátého do devátého ročníku ZŠ 

                       100 € a 350 Kč         100 € a 900 Kč 
 



 
 
 
 
 

 
Stravování    

 
Kemp zahájíme v sobotu obědem. Denní stravování zahrnuje snídani, dopolední svačinu (děti si svačinu 
připraví samy při snídani), oběd, odpolední svačinu a večeři včetně nápojů. V rekreačním středisku nemáme 
k dispozici kuchyň, proto nejsme schopni zajistit druhou večeři. 
V celém areálu je pitná voda - dejte proto dětem s sebou láhev sirupu na zředění a termosku či jinou lahev, 
do které si nápoje budou každý den moci připravit.  
 
Pobyt končí v pátek 14. 8. 2020 v 17 hodin.  
Děti odjedou do Jindřichova Hradce nejpozději v 17.30. 
 
Místo v autobusu rezervujeme pro tyto děti: Adámek Šimon a Anna (pouze do Rakouska), Habánová Nikola, 
Havelková Magdaléna, Kučerová Radka, Kučerová Veronika, Ondřejová Šárka a Martina, Ouhelová Šárka, 
Tučková Jolana, Zemanová Stella, Jášová Daniela, Šárka Ouhelová, Martin Kalina (pouze zpět), Anička 
Šlechtová, Petra Tesařová, Zuzana Neubauerová. 
 
Pokud zde někdo není zmíněn, napište mi nejpozději do 5. 8. 2020 na tuto emailovou adresu: 
eva.mayer2013@gmail.com  
 
 
 


