
Agentura SLON – dětské tábory
www.taborslon.cz ; tabor@taborslon.cz

Petr Beran, Pod školou 8, Ústí nad Labem, 400 11, tel: 605 989 529

Organizační informace

Odjezd a příjezd
Odjezd na tábor je zajištěn autobusy z Ústí nad Labem, Mostu a Chomutova. Další nástupní 
místa budou doplněna podle zájmu přihlášených (Děčín, Praha, Plzeň, Louny). 

Odjezd: 8. 7. 2018 z parkoviště u Zimního stadionu v Ústí nad Labem v 15:30 hodin. V Mostu se 
nastupuje u nádraží v cca 16:15 V Lounech u Lidlu  cca v 16:40

 Příjezd z tábora je plánován na 20. 7. 2018 do Loun cca v 14:00, Mostu ve 14.30 a do Ústí nad 
Labem v 15:30. Uvedené časy jsou pouze orientační! 

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna:
 přímo v objektu se standardně vybavenou ošetřovnou a marodkou vč. kvalifikovaného 

personálu
 v dětské ordinaci v Lubenci
 v nemocnici v Žatci event. ve Fakultní nemocnici Plzeň (odvoz k ošetření v ceně)

Co s sebou !!!

 potvrzení o bezinfekčnosti (formulář ke stažení na www.taborslon.cz) - vydávají rodiče
 potvrzení od lékaře ne starší než 1 rok, že je dítě schopno absolvovat tábor
 průkaz pojištěnce (doklad o zdravotním pojištění) – stačí kopie
 očkovací průkaz - stačí kopie
 věci na 14 dní pobytu (holinky, pláštěnku, teplé oblečení, sportovní oblečení atd…)
 hotovost (celodenní výlet, fotografie, sladkosti z bufetu,…..)

Kontakty

 mobil: p. Petr Beran 605 989 529
 mail: tabor@taborslon.cz    funguje i v průběhu tábora

Upozornění:

Za veškeré cennosti nad 500 korun (hotovost, mobil, šperky atd…) ručíme pouze v případě, že si je 
dítě v průběhu tábora uloží u svého vedoucího!!!
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