
 

 

 

 

 

POKYNY NA LETNÍ TÁBOR – kód 114405 

 

Škola čar a kouzel v Bradavicích 2 

 

Termín:  8. 7. – 16. 7. 2022 (9 dnů)    

 

Ubytování:    PZ Uhelná 

 

Cena:   5.340,- 

 

Doprava:      autobusem 

Odjezd:  v pátek 8. 7. 2022 v 9:00 hodin, sraz u SVČ Krnov v 8:30 hod  

Příjezd:  v sobota 16. 7. 2022, cca ve 12.30 hodin k SVČ Krnov  

 

Strava:  začíná obědem, končí svačinou – pitný režim, strava 5 x denně 

 

Dokumenty:   do 16. 4. 2022 přihláška + potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti  

obratem zašlete na adresu:  Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace 

                                                                      Dobrovského 16, Krnov, 79401  

                       v den odjezdu - prohlášení účastníka, kartička pojištěnce  

 

Upozornění:  kapacita míst je omezena; rozhodující je datum doručení dokumentů a platba 

 

 

Pokyny  nejpozději do 16. 5. 2022 

k platbě: Bankovní spojení: Komerční banka Č. Ú.: 35-7110420227/0100 

Variabilní symbol: 114405 

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte 

Informujte se o příspěvek u zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny 

 

Kontakt: Tereza Jeřábková, mob: 774 055 203, email: tereza.jerabkova@svckrnov.cz 

 

 

Adresa:  

Letní tábor SVČ Krnov 

PZ Uhelná 57 

790 68 
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Škola čar a kouzel v Bradavicích 2 
 

 

CO VZÍT S SEBOU:  

 
 kartičku pojištěnce 

 kufr nebo tašku opatřenou štítkem se jménem 

 malý batůžek na výlet 

 baterku nebo čelovku, pláštěnku 

 hygienické potřeby (mýdlo v pouzdře nebo sprchový gel, zubní pastu + kartáček, hřeben, 

šampon, toaletní papír) 

 2 ručníky, balíček papírových kapesníků 

 pyžamo, spodní prádlo na 9 dní 

 mikinu, šusťákovou či softshelovou bundu, tepláky, šusťáky 

 plavky, kraťasy, trička na ven 

 pohodlný oděv na cestu 

 igelitový sáček na špinavé prádlo 

 kšiltovka či šátek 

 sportovní obuv na ven 2x (botasky, pevnou nepromokavou obuv) 

 sandále, přezůvky do chaty 

 brýle proti slunci, krém na opalování 

 šicí potřeby 

 poznámkový blok, psací potřeby 

 repelent 

 drobné společenské hry 

 láhev s uzávěrem 

 kouzelnické vybavení – fantazii se meze nekladou  

 


