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Království her a poznání 

Organizační pokyny 

 

Termín:   11. – 16. července 2016 

Místo:   Gymnázium M. Koperníka, Bílovec, p. o. 

Příjezd:   11. 7. 2016 ve 14
00

 – 16
00

 hod. 

Odjezd:  16. 7. 2016 v 8
30

 – 9
30

 hod. 

Adresa:   Domov dětí a mládeže při GMK, Sokolovská 910/4, Bílovec 

 

Při nástupu předejte: 

 kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

 prohlášení rodičů – potvrzení o bezinfekčnosti 

 vyjádření lékaře 

 

Kontakt: 

 Mgr. Tomáš Fryč 

 email: tfryc@gmk.cz 

 Mgr. Vít Šustek 

 email: vsustek@gmk.cz 

 Mgr. Tomáš Táborský 

 email: ttaborsky@gmk.cz 

 Mgr. Tomáš Tesarčík 

 email: ttesarcik@gmk.cz 

Doporučené vybavení: 

 prosíme všechny účastníky, aby si vzali bílé bavlněné triko a svítilnu – baterku 

 plastová láhev 1,5 l na experiment 

 pláštěnku nebo větrovku   

 trika s krátkým a dlouhým rukávem, kalhoty, kraťasy (dle počasí)   

 tepláky, mikiny (dle počasí) 

 ponožky, spodní prádlo na 6 dní 

 batůžek na výlet 

 hygienické potřeby - mýdlo, zubní pasta, kartáček, šampon 

 ručníky, osuška 

 čepici proti slunci, kapesníky   

 krém na opalování, sluneční brýle  

 hrnek a láhev na pití 

 obuv na sport, výlety, sandále, přezůvky 

 blok, tužky, fixy 
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Dětem nedávejte:  

 velké množství peněz, prstýnky, řetízky a jiné cenné předměty 

 elektronické hry, drahé nebo nové oblečení a obuv 

  nože, nebezpečné hračky 

 kazící se potraviny 

 

Upozornění: 

 Za ztrátu cenných věcí (mobilů, tabletů, apod.) neneseme zodpovědnost. 

 Byli bychom rádi, kdyby se Vaše děti táboru zúčastnily bez elektroniky, děti byly vždy 

mnohem více nadšené, když jim v průběhu týdne došel dopis z domova. 

 

Cesta od nádraží: (vlaková zastávka – Bílovec) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za organizátory Mgr. Tomáš Táborský v. r. 

V Bílovci 23. 6. 2016 


