
Bližší pokyny a seznam nutných věcí pro účastníky tábora Olšanka – Velké Vrbno 

Záchrana Pohádkové Říše 
2.8.-9.8.2014 

Odjezd 

2.8. 2014 ve 13,30 z parkoviště za Albertem  vedle autobusového nádraží Přerov, sraz v 13,15. 

2.8.2014 v 9,40 sraz v hale hlavního nádraží v Praze před provozovnou Burger King. 

Individuální dopravou prosím dopravte dítě na táborovou základnu mezi 16,00 – 16,30 

GPS souřadnice základny jsou: 50°11'46.504"N, 16°59'40.245"E   

Příjezd 

9.8. 2014 cca 13,00  na parkoviště za Albertem  vedle autobusového nádraží Přerov 

9.8.2014 cca 16,05  do haly hlavního nádraží v Praze před provozovnu Burger King. 

Individuální dopravou prosím vyzvedněte dítě na táborové základně mezi 10,00 a 11,00 

Upozornění: Pokud jste hradili hromadnou dopravu, pak je to jen na cestu z Přerova na Olšanku a zpět!  

Pokud chcete, aby dítě s námi jelo z Prahy a zpět, pak dejte vědět na mail hlavního vedoucího. A dáme vám 

vědět, kolik to bude stát.  

 

Tábor Záchrana Pohádkové Říše bude plný dobrodružství v lese, na louce, v potoce i na hřišti. Může pršet, 

mohou padat kroupy ale i pražit slunce.  Nabalte prosím dítěti vhodné oblečení, obuv i doplňky (například 

opalovací krém).  Jde nejen o pohodlí ale i o zdraví dětí! 

 

S sebou (důležité): 

• Kartička pojištěnce + vyplněný nástupní list (ke stažení na webu tábora i na webu Dlažky) + léky, které 

dítě běžně i občasně užívá (prosíme předat zdravotníkovi či v případě odjezdu z Prahy vedoucímu i 

s instrukcemi) + nezapomeňte prosím upozornit na JAKÉKOLI (i drobné) zdravotní omezení či potíže 

dítěte!!!!! 

• Repelent proti klíšťatům, pokrývku hlavy, láhev na pití (aspoň 0.5l), malý baťůžek a šátek na hry. 

• Hygienické potřeby, pláštěnku a baterku s náhradními bateriemi a SPACÁK 

• Pohádkový kostým 

• Spací pytel.  

• Další doporučené věci v Dlaždiči speciál 2014 nebo na našich webových stránkách, viz níže. 

Veškeré tyto informace a ještě více najdete na webových stránkách tábora: 

http://pohadkovarise.dlazka.cz/ 

Doporučujeme přiložit seznam věcí v kufru či krosně + opatřit zavazadlo štítkem se jménem a adresou pro 

každý případ. 

Na tábor důrazně nedoporučujeme brát následující věci: šperky, hodinky, drahou elektroniku, audiotechniku, 

nože všech velikostí, zapalovače a sirky (za jakoukoli ztrátu či případné poškození neručíme) 

Kapesné doporučujeme 200-400,- Kč na drobné útraty během výletu či sladkosti. 

Pro úhradu tábora platí storno poplatky - na našem webu. 

Upozornění!!! Na Olšance je opravdu velmi špatný signál, pokud něco potřebujete, pošlete raději SMS!!! 

 

Adresa organizace      Adresa tábora 

DUHA KLUB DLAŽKA      Areál Olšanka 

Palackého 1       Velké Vrbno 146 

Přerov 750 02       Staré Město pod Sněžníkem 788 32 

Mob: 733 395 716                   okres Šumperk 

Mob: 603 886 644 

Kancelář o prázdninách  PO-ÚT 9-15:45   

 
Kontakty: 
Hlavní vedoucí - Martin Bradáč – martin.bradac@dlazka.cz +420 733 505 470 
Na všechny se v Pohádkové Říši těší  Růžeslav, Johny, Janča, Makoš, Barča,Vači, Vosa a Veverka 


