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Organizační pokyny pro rodiče dětí, přihlášených na letní tábor Setkání 
mimozemských civilizací ve Vlkovicích v termínu 30.7.-4.8.2007 

         

odjezd  příjezd  
Nástupní / výstupní místo 

Pondělí 30.7.2007 Sobota 4.8.2007 

Ostrava - Svinov, dolní zastávka (pod Svinovskými mosty, 
naproti zastávky MHD) 

8,30 11,00 

Klimkovice, Kulturní dům 9,00 10,30 

 
Při odjezdu odevzdejte vedoucímu v obálce se jménem dítěte tyto dokumenty: 
- ORIGINÁL průkazky zdravotní pojišťovny 
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci POTVRZENÝ dětským lékařem 
Potvrzení lékaře je možno použít i dříve vydané, např. pro školu v přírodě, ne však starší jednoho roku.  

U vedoucího také při předání dítěte podepíšete Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Bez těchto dokumentů 
NEMŮŽE být dítě na tábor přijato! 
 
Adresa tábora: 

tábor EICO 2007 
Terénní středisko ekologické výchovy  
742 45  Vlkovice 20 
 
Pokud budete dětem psát, čiňte tak s dostatečným předstihem, aby pošta stihla dojít – první lístek pošlete 
klidně už v pátek před odjezdem, poslední nejpozději ve středu. Po dobu tábora bude opět fungovat denní 
internetové on-line zpravodajství z dění na táboře včetně aktuálních fotografií na adrese 
http://vlkovice.eico.cz/ . Vašim dětem také můžete přes tento web zasílat mailové zprávy, které jim budou 
předávány vždy 1x denně u večeře. 

tel.: 556 740 983 - telefon je do kanceláře správce. Používejte pouze v nejnutnějších případech a buďte 
trpěliví ☺. Ve Vlkovicích je špatný signál pro mobilní sítě, raději využívejte SMS zprávy. V jídelně je 
instalován telefonní automat. Pokud budete chtít, aby děti kontaktovaly Vás, vyzbrojte je drobnými. 

Doporučený seznam věcí: 

♣ Hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, opalovací krém, repelent) 

♣ Ručník, kapesníky, pyžamo 

♣ Plavky 

♣ Pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucí, kšiltovku nebo plátěný klobouk 

♣ Oblečení do pohody i nepohody vhodné do přírody 

♣ Obuv – pevné tenisky, sandály, přezůvky do budovy (domácí obuv), gumáky 

♣ Baťůžek na výlety s popruhy na obě ramena, alespoň 0,5 l plastová láhev na pití 

♣ Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky, sešit (blok), baterku + náhradní baterie 

♣ Osobní léky v uzavíratelné krabičce označené jménem 
 
Za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, mobily, walkmany, rádia, fotoaparáty provozovatel tábora 
nezodpovídá. Doporučená výše kapesného 150 - 200,- Kč. V táboře budou děti rozděleny do smíšených 
oddílů, tak aby síly do her a soutěží byly vyrovnané. Pokud je ve Vašich možnostech přispět dětem cenami 
do soutěží (drobné hračky, cukrovinky, bižuterie apod.), předejte je prosím vedoucímu u odjezdu. Předem 
Vám velmi děkujeme. 
 
Přejeme Vašim dětem příjemně strávený pobyt na táboře a těšíme se! 
 
Kontakty pro zvědavé otázky: 
Romana Horáková tel.: 603 357 645, Ivana Mariánková tel.: 737 505 288, Marcela Lichovníková tel.: 723 
553 391, info@eico.cz 


