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INFORMACE PRO PĚSTOUNY A RODIČE – LETNÍ POBYT PRO DĚTÍ BOUDA SLOVANKA 

Adresa konání akce:  Bouda Slovanka, Na Lučinách 182, PSČ 543 44 
Termín konání akce:  10.7.2023 odjezd z autobusového nádraží Přelouč v 9:30 

19.7.2023 příjezd na autobusové nádraží do Přelouče cca 14:00 
Vedoucí akce: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák    732 207 344 

Zdravotní dozor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák    732 207 344 

Přihlašování: Prostřednictvím online formuláře: Přihláška na Letní pobyt pro děti Bouda 

Slovanka 10-19.7.2023Vesta Pardubice z.s. (google.com) 
Finanční příspěvky:  Pro děti v pěstounské péči:  Do 6 let = 1887,-, do 12 let 

=2325,-, do 18 let = 2661,-  

Pro děti mimo pěstounskou péči: 5500,-   

Hrazení příspěvků:  Do 15.6.2023 – pokud nebude 
příspěvek uhrazen, bude 
přihlášení dítěte stornováno.  

Na účet :1024308856/5500 
do poznámky napsat jméno 
rodičů nebo pěstounů 

Co odevzdat u 
příjezdu:  

1. Kopii kartičky pojištěnce 
2. Veškeré léky včetně rozpisu k užívání  
3. Bezinfekčnost  
4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře 

pro děti a dorost ne starší dvou let.  
Upozorňujeme, že nepředání těchto dokumentů může být 
považováno za důvod k ukončení pobytu dítěte bez náhrady. 

Co s sebou:  • 10x spodní prádlo  
• 3x triko s dlouhým rukávem 

• 1x čepice s kšiltem nebo klobouk  

• 10x ponožky  

• 5x triko s krátkým rukávem 
• kapesníky   
• 3x kalhoty dlouhé 3x mikina 2x ručník  
• 3x kraťasy  
• 2x bunda 

• 1x šátek   
• 2x pyžamo  
• 2x tepláky pláštěnka  
• 1x přezůvky 1x plavky 2x pevná obuv na pochody a hry  1x holínky 1x 

sandály 1x láhev na pití  
• Hygienické pomůcky baťůžek na turistiku sluneční brýle  

Co s sebou nebrat:  1. Mobilní telefony – platí přísný zákaz 
2. Cenné věci a větší obnos peněz (max 300,-) 
3. Alkohol, drogy, pyrotechniku  

Upozorňujeme, že dovezení těchto věcí na pobyt může být 
považováno za důvod k ukončení pobytu dítěte bez náhrady.  

https://docs.google.com/forms/d/1NMu_DLiw1zHkGIKuq9jGqySivaHeu_L3x-SDudaluyk/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1NMu_DLiw1zHkGIKuq9jGqySivaHeu_L3x-SDudaluyk/prefill
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Další důležité 
informace:  

Naše organizace nemůže dětem hradit úrazové pojištění. Berte 
prosím na vědomí, že pokud si jej nesjednáte sami, nelze 
uplatňovat za případný úraz dítěte na akci žádné pojistné plnění. 
Dopisy pro děti můžete odevzdat při odjezdu.   

 
 
 
 


