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Vá žení rodiče, očeká vaní tá borníci.
Letošní tá bor se koná v avizovaném termínu 24.7.2021 – 14.8.2021 a i tentokrá t bude všechno díky
epidemiologické situaci trochu pozměněné.
Při příjezdu na letní tá bor musí dítě splnit jednu z ná sledujících podmínek :

•

POZOR ZMĚNA k 9.7.2021! Je minimá lně 14 dnů po DRUHÉ dá vce očková ní (při příjezdu je
potřeba předložit certifiká t stažený z portá lu ocko.uzis.cz).
• Má oficiální negativní výsledek PCR testu z certifikované laboratoře starý max 7 dní.
• Dítě prodělalo nemoc COVID před 180 dny a méně (nutné předložit potvrzení).
• Má negativní výsledek z antigenního testu starý max 3 dny (v tomto případě musíme
podstoupit přetestová ní 7. a 14. den tá bora).
• Dítě na místě provede samotest s negativním výsledkem (přetestová ní 7. a 14.den tá bora).
Poslední podmínka - potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení, se nás vzhledem k termínu
tábora již netýká.
PROSÍME RODIČE, ABY Z MOŽNOSTÍ TESTOVÁNÍ VOLILI PCR TEST STARÝ MAX 7 DNÍ, který je
od 1.6.2021 možné zdarma absolvovat každý měsíc dvakrát.
Případné přetestová vá ní po 7 dnech výrazně naruší tá borový harmonogram a zkomplikuje chod
tá bora.

Příjezd na tábor:
Stejně jako vloni jsme i letos přistoupili k variantě, že se při příjezdu na tá bor vyvarujeme využití
hromadné dopravy.
Žádáme Vás proto o příjezd k tábořišti po vlastní ose a to osobním automobilem.
Přijeďte v časovém rozmezí od 10:00 do 12:00.
Prosíme o dodržení toho časového rozmezí. Na 13:00 je naplá novaný oběd.
Po příjezdu k tá bořišti mů žete zaparkovat na louce hned vedle tá bořiště (viz mapa níže - vedle
rybníku Chobot, nedaleko Sepekova). Zde si přebereme děti a vybereme od vá s všechny potřebné
dokumenty - kartičku zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní posudek o způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci, souhlas s ošetřením apod.
Návrat z tábora:
Oficiá lní ukončení tá bora je k 14.8.2021.
I na konci tá bora vá s prosíme, vyzvedněte si svoje děti osobně v tá boře.
Předpoklá daný čas pro vyzvednutí je ve 14:00.
V případě jakéhokoli dotazu, nebo nejasností ná s nevá hejte kontaktovat a to na telefonním čísle
+420 603 414 661 nebo v dostatečném předstihu na emailu info@letnitabor.com.
Děkujeme a těšíme se na viděnou v sobotu 24.7.2021!
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Mapa:

A drobná fotonavigace:
Ze Sepekovského ná městí se k ná m dostanete cestou, při které budete mít po pravé straně COOP.
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A pokračujte druhou odbočkou doleva.

Poté pokračujte 1km rovně a poté již uvidíte rybník, kde na Vás na jeho břehu budeme
čekat.
Rytíře z řádu Jedi určitě nepřehlédnete.
Ať vás Síla provází!
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