
Informace k letnímu   

Judo campu Malá Morávka 26. 8. - 3. 9. 2017  

 
Dobrý den, níže Vám zasílám upřesňující informace k organizaci Judo campu. 

 

Pokyny k odjezdu, příjezdu: 

Odjezd:     26. 8. 2017 v   09:00 hodin z parkoviště před DK Vítkovic v Ostravě – 

Moravské Ostravě, ul. 28. října. Sraz účastníků v 8.30 hod. Na parkovišti budou 

přistaveny 2 autobusy, které budou označeny č. 1 (mladší děti ročník 2007-2011) a č. 2 

(starší děti ročník 2002-2006). Na autobusech budou umístěny seznamy dětí 

seřazených dle tréninkových skupin s uvedenými jmény vedoucích těchto skupin.  

Na místě si, prosím, ověřte, do kterého autobusu je dítě zařazeno a nahlaste se u 

vedoucího dané skupiny k administrativnímu odbavení dítěte.  

Tomuto vedoucímu odevzdejte potřebné dokumenty Vašeho dítěte.  

 

Příjezd :       3. 9. 2017 kolem 12:00 hodiny  na parkoviště před DK Vítkovic v Ostravě 

– Mor. Ostravě, ul. 28. října 

 

Důležité dokumenty k převzetí/odbavení dítěte (viz. přílohy): 

Nástupní list (tzv. bezinfekčnost), tento dokument potvrzují rodiče k datu odjezdu dítěte 

na camp.  

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, tento posudek vystavuje praktický lékař 

dítěte a má roční platnost. Pokud máte tento dokument již vystavený k obdobné akci a 

je platný, můžete jej použít i pro tento camp.   

Čitelnou kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte nalepenou na Nástupním listu 

dítěte.  

Bez těchto dokladů nebude možné dítě na tábor převzít. 

 

Léky: 

Potřebné léky označené jménem dítěte a rozpis užívání předejte při odbavení 

příslušnému vedoucímu.  

 

Vybavení dětí: 

Camp je zaměřen na sportovní přípravu mladých judistů a turistiku po okolí. 

Dětem sbalte: kimono, pásek, oděv a obuv na sport a do přírody, pokrývku hlavy, 

plavky, pláštěnku, přezůvky, hygienické potřeby. Dále baterku, přiměřené kapesné. 

Budeme využívat bruslařskou dráhu, tak ať si děti vezmou on-line brusle, skateboardy  

apod.+ ochranná přilba, chrániče.  Malým neplavcům přibalte plavecké rukávky.  

 

Co dětem na camp nedávat: 

Tablety a podobné herní zařízení, cenné věci, větší obnosy peněz.  

NEDOPORUČUJEME dávat dětem s sebou mobilní telefony. V případě nutnosti je 

možné se obrátit telefonicky na konkrétního vedoucího tréninkové skupiny nebo 

vedoucího campu.  

 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru. Chtěl bych Vás ujistit, že o Vaše dítě bude po 

celou dobu trvání campu dobře postaráno. Vzhledem k našim zkušenostem 

s pořádáním takovýchto akcí nejsou NÁVŠTĚVY RODIČŮ během pobytu vhodné a 

nejsou akceptovány!!! Prosím berte tuto skutečnost v potaz. 

 

V případě upřesnění či dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem: marekdrysl@1jcbo.cz  

nebo telefonicky na +420 604 650 727. 

 

 

Krásný den 

Mgr. Marek Dryšl, vedoucí campu 



 

 


