LETNÍ TÁBOR

ŠPANĚLSKO 2018

13. – 22. července 2018
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Informace k odjezdu
pátek 13. července 2018
Časy jsou závazné! Buďte proto na místě včas!
Pouze došlo-li by k nějaké výrazné změně několik dní předem, budou všichni účastníci
vyrozumění. Tuto situaci však nepředpokládáme. Změny vyhrazeny.
Případná zpoždění mohou být způsobena probíhající dopravní situací na trase. Vyčkejte na
místě, nenajdeme-li Vás, určitě Vám budeme telefonovat. V případě jakékoliv nejistoty
můžete telefonovat vedoucím autobusu na uvedená čísla. Nepožadujte zajíždění autobusu
na jiná místa, než která jsou uvedena v tabulce!!!
Seznam cestujících bude k dispozici na stránkách: www.ddmul.cz – sekce letní tábory –
Španělsko od 30. 6. 2018 a je konečný! V případě jakékoliv změny na ní budete
upozorněni.
Hlavní vedoucí

-

Tomáš Svoboda

-

+420 774 784 840

Čas odjezdu město místo:
 13. 7. 2018




7:00*
7:30
8:00
9:00

Ústí nad Labem
Teplice
Most
Chomutov

Zimní stadion
Autobusové nádraží
Zimní stadion
Autobusové nádraží,
nástupiště číslo 1
* z administrativních důvodů je sraz nejpozději 30 minut před odjezdem

Před nástupem do autobusu odevzdáte vedoucímu:
- posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte => důležité! (stačí kopie, případný
originál po návratu vracíme)
- bezinfekčnost podepsanou zákonným zástupcem s datem max. 1 den před odjezdem
včetně vyplněného povolení či zákazu možnosti volného rozchodu ve městě (ve
skupinkách)
- cestovní pas nebo občanský průkaz dítěte
- doklady o cestovním pojištění – pojištění má každý vlastní
- léky, které dítě užívá společné s prohlášením o užívání léků
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- souhlas s poskytováním informací
- kapesné dětí (eura) – viz podrobnější informace dále.
Příjezd do Španělska
Do Španělska se obvykle přijíždí následující den v ranních hodinách (7:00 – 8:00).
Jelikož nejsme schopni každému individuálně poskytnout informace o dojezdu, bude
informace o bezpečném příjezdu do místa tábora zveřejněna v sobotu 14. 7. 2018 mezi
9:00 a 12:00 hodinou na internetových stránkách Domu dětí a mládeže: www.ddmul.cz
– sekce letní tábory – Španělsko.
Návrat ze Španělska
V neděli - 22. 7. 2018 – v cca 15:00 - 17:00 hodin – Ústí nad Labem. Přesný čas příjezdu
z tábora bude rodičům telefonicky nebo prostřednictvím SMS sdělen zhruba hodinu až
hodinu a půl před příjezdem s ohledem na aktuální dopravní situaci. Prosíme tedy,
abyste byli připraveni své dítě v daný čas vyzvednout.
Důležité informace...
Jedeme společně na tábor do Španělska. Jelikož se jedná o zahraniční tábor, proto je
nutné vědět spoustu důležitých pokynů ještě před samotným odjezdem. Věnujte tedy
následujícím informacím zvýšenou pozornost! Jen tak totiž budou tyto dny pro vás
klidnějšími a bezstarostnějšími.
1.

Nevozte s sebou zbytečnosti, zjistíte, že potřebujete velmi málo věcí, jedeme do
krajů, kde je teplo.

2.

Stany jsou velmi dobře vybavené (matrace, osvětlení, závěsná skříňka, nádobí…),
nicméně je důležité, mít s sebou vlastní spací pytel nebo deku, polštářek a
prostěradlo (lůžkoviny nejsou výbavou stanu). Dále kompletní příbor (lžíce, lžička,
vidlička a nůž). Zároveň je dobré mít na stan jeden zámek, houbičku na nádobí,
lahvičku s jarem a utěrku.

3.

Do autobusu na cestu si vezměte vydatnou svačinu na celý den (vyjíždíme ráno a na
místě jsme ve stejnou chvíli až další den (každé 4 hodiny je 20 – 30 minutová
přestávka) a dostatek pití (alespoň 2 dvoulitrové láhve). Láhve se Vám budou posléze
hodit na nápoje během tábora, např. na cestu k moři, bazénu, apod. Tábor začíná z
organizačních důvodů až sobotní večeří, k obědu bude jen polévka! V průběhu
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soboty totiž bude na odjezd domů čekat předchozí skupina a nebylo by tak možné
kapacitně (místa a jídelní soupravy) zabezpečit stravování. Končí se za týden v sobotu
pozdním obědem a balíčkem na cestu.
4.

Autobus je sice plně klimatizovaný a velmi pohodlný, přesto každý je zvyklý na jiné
tepelné podmínky. Proto teplejší věci (mikinu, tepláky) si raději vezměte rovnou do
autobusu, ať se na odpočívadle nemusí vybalovat z tašek v zavazadlovém prostoru.

5.

Vezeme s sebou kytary a drobné hudební nástroje, míč na kopanou, volejbal, také
několik stolních her, kreativní materiál a další. Doporučujeme si vzít kapesní hry a
karty, příp. zajímavou knihu či časopis.

6.

Důrazně Vás žádáme, abyste si nebrali cenné věci – za ztrátu mobilního telefonu a
jiných cenností nemůžeme nést odpovědnost – proto si je prosím ponechte doma.
Není problém, v případě nutnosti, si poslat zprávu domů z mobilu hlavního vedoucího
Tomáše Svobody. Týden není dlouhá doba a na zaslání zpráv od Vašich rodičů bude k
dispozici mobil +420 774 784 840 (na začátek SMS zprávy stačí uvést příjmení, komu
je SMS zpráva určena). Toto telefonní číslo neslouží k ověření, zda jsme dojeli do
Španělska v pořádku. Využijte možností uvedených na předcházející stránce.

7.

Stravování je v ceně pobytu a je zajištěno v místě českým kuchařem. Zahrnuje snídani,
oběd, svačinu a večeři. Po celý den je k dispozici pití (ráno čaj, v průběhu dne ovocné
šťávy). Nezapomeňte na nějaké sladkosti – oplatky, bonbony, práškové pití apod. K
dispozici máme k užívání několik ledniček.

8.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY (níže uvedené jsou orientační, ze sezóny 2017)
 Barcelona + fontány – dospělí 35 €, děti do 12 let 20 €
 Marine Land – dospělí 27 €, děti 3-11 let 17 € (mini ZOO, delfíni, mini aquapark)
 Water World – dospělí 33 €, děti s výškou mezi 80 cm a 120 cm 19 €, děti do 80 cm
zdarma
Vždy bude záležet na počtu zájemců, proto žádáme z organizačních důvodů, o zaslání
vybraného výletu či výletů do 30. 6. 2018 v přiloženém formuláři na e-mail
dcm@ddmul.cz. Kapesné doporučujeme v rozumné výši. Ve Španělsku se platí v
Eurech a ceny jsou srovnatelné nebo jen mírně vyšší než u nás. V případě zájmu o
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jeden či více výletů doporučujeme kapesné v součtu s osobními financemi max. kolem
50 až 60 Euro. Větší část peněz Vám děti utratí za naprosté zbytečnosti.
9.

Na základě letitých zkušeností doporučujeme uložit u vedoucího kapesné dětí –
ideálně v nadepsané dopisní obálce a pokud možno v drobnějších bankovkách. 100
nebo 50 eurové bankovky se sice také dobře utrácí, ale je zbytečné nosit pak při sobě
takové velké množství peněz. Ve Španělsku bývá touto dobou čilý turistický ruch, ke
kterému patří např. i kapesní krádeže. Je zbytečné si případnou nešťastnou událostí
pokazit zbytek táborového pobytu. Kapesné bude společně s cestovními doklady
uloženo v trezoru na recepci kempu a s přístupem pouze jednoho odpovědného
vedoucího. Kdykoliv na jeho požádání budou tyto prostředky dětem k dispozici. Navíc
jsou peníze a doklady v trezoru pojištěny! Vzhledem k tomu, že v trezoru budou
uloženy všechny doklady (OP nebo pasy, pojištění,...) bude od každého účastníka v
průběhu tábora vybrána částka na pronájem trezoru ve výši 50 eurocentů.

10. Prosíme o vzorné chování a ohled k vybavení kempu a stanům včetně jejich zařízení.
Pokud, kdokoliv z účastníků něco poničí, musí jeho zákonný zástupce škodu uhradit.
Pojištění na škody je vázáno na spoluúčast. Např. plastový nábytek nemá takovou
výdrž jako klasický dřevěný a to je nutné při všech činnostech zohledňovat. Nekažte si
zbytečně prázdniny. Je důležité udržovat pořádek nejen ve stanech, ale v celém
kempu.
11. Lékárničku budeme mít s sebou společnou, doporučujeme pouze vaše osobní léky
(např. antialergika apod.), krémy na opalování nebo regenerační krémy na citlivou
pokožku.
12. Nezapomeňte si s sebou hygienické potřeby (ručníky, kartáček a pastu na zuby,
šampon, opalovací krém (viz bod 13) apod., toaletní papír a mýdlo bývá standardní
výbavou toalet), sluneční brýle, boty do vody. Důležitá je i čepice nebo klobouček
proti slunci – sluneční paprsky jsou zrádné a zdravotní komplikace z nich ještě horší.
13. Opalovací krém - na základě každoročních zkušeností (ošetřování velmi nepříjemných
spálenin) doporučujeme rodičům pečlivý výběr opalovacího krému – pokud možno i
vodě odolného. Jen tak můžete dětem zpříjemnit jejich prázdninový pobyt u moře.
Každý má jinak citlivou pokožku, každý potřebuje jiný faktor. Nejlépe Vám jeho
vhodnou hodnotu sdělí v lékárně. Nicméně sluníčko ve Španělsku je velmi aktivní a
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úplně jiné než v našich podmínkách. Faktory např. 8 a 12 tam neznamenají tolik jako u
nás. Minimální hodnotu doporučujeme 20. Ideální jsou krémy pro sportovce Day Long
nebo MicroSun. Na večerní ošetření kůže je vhodný Panthenol gel. Bylo by velmi
smutné, kdyby větší část pobytu včetně koupání muselo Vaše dítě absolvovat v tričku.
14. V žádném případě nebudeme tolerovat kouření či dokonce užívání drog a pití
alkoholu. Jedná se o dětský tábor a podle toho by měly být dodržovány veškeré
zásady.
15. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat táborový řád, který bude ústně sdělen při
zahájení LT.
Shrnutí









mít spací pytel nebo deku, polštářek a prostěradlo
vzít si příbor (lžička, lžíce, nůž, vidlička)
zámek (na stan), houbičku na nádobí, lahvičku s jarem a utěrku
dostatek jídla na cestu a první den v kempu a dvě 2 l láhve s pitím
s sebou kapesní hry a karty, sladkosti
nebrat si zbytečně mobilní telefony a jiné cenné věci
kapesné kolem 50 – 60 Euro, spíše drobnější bankovky
kvalitní ochranu proti slunci (opalovací krém s vyšším faktorem, brýle, pokrývku
hlavy)
 s sebou 2x foto (portrét, z oblíbené činnosti), čistě bílé triko bez potisku (vrátí se
vám pomalované), láhev na pití
Program









především koupání a nejen v moři, ale i v bazénu v kempu
navštívíme hned několik zdejších pláží
výpravy do města včetně kratších výletů po okolí
pro zájemce celodenní pobyt v aquaparku Waterworld či jiné výlety a atrakce
sportovní hry a turnaje, hry a soutěže
doprovodné animační programy pořádané během dne pracovníky kempu
vlastní večerní zábavný program a večerní program kempu
kreativní vyrábění, karaoke, tanec
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Letní tábor Španělsko 20178– Blanes – pořádá
 Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem
 Cestovní kancelář Unitour Ústí nad Labem
 Sdružení dětí a mládeže Tilia
Důležité kontakty pro jakékoliv informace k táboru
 před odjezdem +420 774 784 840 nebo e-mail dcm@ddmul.cz
 ve Španělsku +420 774 784 840 (jen pro zaslání SMS se jménem dítěte na začátku)
 CK Unitour 603 887 187
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