
KYTAROVÝ CAMP 2019 
Kord Starý Hrozenkov 

 
Termín: neděle 11. srpna - pátek 16. srpna 2019 
Hlavní vedoucí tábora: Bc. Jakub Smítal,  
Kontakt: email: smital@zsvin.cz, mob. 731 843 297 
 
Nástup na tábor: sraz v neděli 11. srpna v 17:00 v RS KORD Starý Hrozenkov  
Odjezd z tábora: v pátek 16. srpna v 18:30 po vlastní ose 
Ubytování: Kemp U Rybníka Starý Hrozenkov 
Stravování: 5x denně + celodenní pitný režim 
 
Program tábora: Po celý tábor je pro děti připraven tematicky zaměřený program. 
V rámci tábora pojedeme na Slovensko do Aquaparku, navštíví nás zpěvák Ziggy a 
mnoho dalšího.Děti si budou na táboře rozvíjet již dosažené znalosti a dovednosti 
hry na kytaru. 
 
Doporučený seznam věcí: 
Kufr nebo batoh, plastová láhev na vodu (1 - 1,5l), malý batůžek na záda na obě 
ramena, pevné boty, tenisky, sandály, přezůvky, pokrývka hlavy kšiltovka, šátek), 
pláštěnka, baterka, kytara, všechny noty, psací potřeby. Šusťáková souprava, 
tepláková souprava, plavky, kalhoty, kraťasy, mikina, triko s krátkým rukávem. 
Spodní prádlo, pyžamo, ponožky, ručník, osuška, kapesníky, sluneční brýle, 
opalovací krém, hygienické potřeby, repelent proti klíšťatům a komárům. STARÉ 
BÍLÉ PROSTĚRADLO. 
LÉKY, které dítě pravidelně užívá, popř. na alergické reakce (o každém zdravotním 
problému je nutné předem informovat vedoucího tábora a zdravotníka). 
PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY. 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (2.díl přihlášky) 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (14.-15.8.) NA SLOVENSKO A CESTOVNÍ DOKLAD. 
Nedávejte dětem na tábor: cenné věci (prstýnky, řetízky, mobilní telefon, atp.). 
 
REŽIM DNE: 
7.30 Budíček 
7.35 - 8.00 Rozcvička, úklid pokoje 
8.00 - 8.30 Snídaně 
8.45 - 11.30 Dopolední program, 
svačina 
12.00 - 12.30 Oběd 
12.45 - 14.00 Odpolední klid 
14.30 - 17.30 Odpolední program 
(svačina) 
17.30 - 18.00 Osobní volno 
18.00 - 18.30 Večeře 
19.00 - 21.00 Večerní program 
21.00 - 21.30 Večerní hygiena 

21.30 Večerka 
Změna programu vyhrazena!!! 
STORNO POPLATKY 
do 31. května 0 Kč 
do 29. června 1000 Kč 
od 15. července 2000 Kč 
ZÁLOHA: 
do 31. května 2000Kč 
DOPLATEK: 
do 30. června 1700Kč 
 

Návštěvy na táboře jsou nežádoucí. 

mailto:smital@zsvin.cz

