
 

 
Roškopov 1+1 aneb jeden měsíc a jeden týden otevřeného prostoru 2021 

 

25.7.– 31.7. 2021  FOTOGRAFICKÁ DÍLNA ( pro začátečníky ) 

 

Nástup:  25.7. ( neděle ) mezi 14:00 – 15:00 ( Žádáme rodiče, aby setrvávali v areálu tábora jen po dobu nezbytně nutnou  
pro předání dítěte. ) 
Odjezd: 31.7. ( sobota )  Dílna bude zakončena ve 14:00 v areálu dílen v Roškopově, kde se uskuteční výstava účastníků 
fotografické dílny a také závěrečné vystoupení účastníků výtvarně-divadelní dílny. Tímto zveme všechny rodiče, aby se této 
akce zúčastnili!  

Prosíme, respektujte v době předávání dítěte na tábor i během závěrečného představení platná hygienická nařízení! 
 

S sebou: 
Speciální pomůcky:     
           - vlastní digitální fotoaparát kompakt/zrcadlovka ( vč. příslušenství: baterie, nabíječka, paměťová karta, … ) 
           - poznámkový blok, tužka, nůžky 
           - slabý a silný lihový fix ( černý ) 
           - pokud má dítě možnost přivézt vlastní notebook, na kterém umí pracovat, může si ho vzít s sebou 
            ( v době mimo práci bude uzamčen na bezpečném místě, vlastní použití na vlastní nebezpečí )           

 

Seznam věcí:  spací pytel + polštářek + prostěradlo ( povinné; nebo možno zapůjčit za poplatek 100,- Kč/týden ) 
                       baterka 
                       pláštěnka 
                       ručník, hygienické potřeby ( mýdlo, kartáček, pasta na zuby, krém na opalování, přípravek proti hmyzu/klíšťatům,  
                       nejlépe ve spreji, šampón na vlasy, .....  ) 
                       kapesníky 
                       kšiltovka, šátek, sluneční brýle! 
                       batůžek, velká láhev na pití 
                       ( propiska, pastelky, blok ) 
        oblečení: větrovka, tepláková souprava, 2 trička ( krátký x dlouhý rukáv ), svetr, tílko, kraťasy,        
                        spodní prádlo, ponožky, plavky,...... 
              boty: sportovní boty, pantofle, holínky, přezůvky do sálu KD 
 
„COVID special“: 5 ks jednorázových roušek  
                              dezinfekce pro vlastní použití dítěte ( ideálně bezoplachový gel ) 
                              POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM PCR TESTU ( ne starší 7 dní ) 
 

!!!Dokumenty:  -  průkaz pojištěnce 
                          -  potvrzení/posudek od lékaře ( formulář přiložen - vrátíme ) 
                          -  prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den nástupu a prohlášení o souhlasu s aktuálním Táborovým  
                             řádem vč. GDPR ( formuláře přiloženy )   
                          -  užívané léky v originálním balení na celou dobu pobytu, podepsané a s rozepsaným dávkováním 
 
 

Prosíme rodiče, aby své děti podrobně seznámili s aktuálním Táborovým řádem!!! 
Doporučené kapesné max. 200,-Kč! 

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte zavolat!   
 

Mgr. Kateřina Krejčová ( 728 124 816 ) 
 

                                                                    


