
 

 

Liga lesní moudrosti- kmen Bobrů 

Sovova 785/2, 251 01 Říčany, IČO: 70109770 

Rozšiřující informace 
 

Termín konání: 1. 7. - 17. 7. 2019 Místo konání: Chlum, Zbýšov v Čechách 

Jsme rádi, že se letos tábory můžou konat. Neplnění nařízení by mohlo vést k předčasnému ukončení tábora. 

Důvod opatření: Nařízení ministerstva zdravotnictví v závislosti na výskyt nemoci Covid-19 v ČR 

Příjezd na tábor: 1. 7. 2020 mezi 8:00 a 12:00 
Vlastní dopravou až na tábořiště 
Převzetí dětí a jejich věcí dojde na vyznačeném místě u vstupu do tábořiště 
Proběhne odevzdání bezinfekčnosti a ještě neodevzdaných papírů 
Všichni účastníci před vstupem do tábořiště budou vyšetřeni 
První společné jídlo bude oběd 
Prosíme o nahlášení, kolik lidí jste ochotni přivézt nebo zda máte problémy se dopravit 
Příjezdová cesta na adrese www.kmenbobru.cz/tabory/info 

Odjezd z tábora: 17. 7. 2020 mezi 14:00 a 18:00 
Vlastní dopravou z tábořiště 
Vyčkejte na své děti před vstupem do tábořiště, nevstupujte do tábořiště! 
Prosíme o nahlášení, kolik lidí jste ochotni odvézt nebo zda máte problémy se dopravit 

Upozornění: Při výskytu nemoci Covid-19  v táboře bude tábor okamžitě ukončen 
Kontakt uvedený na přihlášce musí být po celou dobu tábora dostupný 
Je potřeba mít zajištěn odvoz dítěte do několika hodin po obdržení informace o nutnosti 
odvozu dítěte po celou dobu tábora 
V případě předčasného ukončení tábora nebudou peníze vraceny 

Režimní opatření: Přísný zákaz návštěv 
Zvýšená hygiena v tábořišti 
Vypuštění cest hromadnou dopravou a na exponovaná místa 
Další opatření v tábořišti i programu 

Speciální vybavení: Každé dítě si přiveze bavlněnou roušku v označeném pytlíku 

Po táboře: Zákonní zástupci dětí mají povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte 
do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území byla 
akce pořádána. 
V případě výskytu nemoci v uvedenou dobu, prosíme o předání informace i nám. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kutná Hora 
Telefon: 327 580 251 
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 
www.khsstc.cz 


