
Taneční centrum Z.I.P.Písek 

16.-23.7.2016– 12.letní tábor OLŠINA 2016
téma: ….  Záhadná Olšina  ....

Dobrý den,
Přinášíme informace k pobytu Vašeho dítěte na Olšině. 
V příloze najdete všechna nutná potvrzení.

Nástup a doprava: sobota 16.7.2016, sraz dole u vstupu  do ZIPu ve 
14.30hod
(odjezd autobusem v 15hodin)
Adresa působení  ZIPu = Tančírny: 
U Vodárny 2382, 39701 Písek, GPS: 49°18'17.861"N 14°7'58.188"E
Na místě děti začínají večeří.
Při nástupu dítě odevzdá   :  
vše bude uschováno u táborového zdravotníka a při odjezdu vráceno, 
táborový zdravotník: Tereza Hašková
-potvrzení o bezinfekčnosti dítěte – viz.příloha - – musí být potvrzené lékařem)
 ( toto potvrzení je platné 1 rok. Možná toto máte již potvrzené  z  jiné školní 
akce/většinou se liší jen formuláře 
 -nástupní list dítěte do tábora -  viz.příloha – nepotvrzuje lékař – pouze rodič
- dále podepsanou plnou moc, aby mohlo být dítě ošetřeno v případě potřeby-
   viz.příloha
 -průkaz pojištěnce
 -užívá-li dítě nějaký lék,přesně nahlaste u nástupu zdravotnici jeho užívání 
 

 
Odjezd  a návrat do Písku : sobota 23.7.2016 --- děti končí obědem 
– návrat do Písku na dolní parkoviště u ZIPu cca. kolem 15hodiny
                            
S sebou  : 
*  věci jako na každý jiný tábor 

– pouze navíc „čisté „tréninkové tenisky“ nebo taneční piškoty,  vycházkové tenisky 
a cvičební oblečení ( tepláky,triko ) do sálu – na ven musí být tenisky jiné!

– PLUS tanečnice 12let a starší boty na podpatku (NEKUPUJTE NOVÉ! Stačí jakékoliv, 
aby si holky mohly zkusit chůzi, tanec....) 

– na techniku děvčata obepnuté legíny a triko
• na výrobu táborového trička s sebou jedno triko: žluté
•    - prosím přeperte bez aviváže,podepište na cedulce

* menší batoh
* na výrobu raději vezměte , kdo máte : nůžky a lepidlo (máme vždy táborové skladem, 
ale šotci jsou všude..:) )
*oblečení k táboráku, oblečení na karneval(maska udělaná na místě je vzácnější..), kdo 
má, vezme paruky,  oblečení na diskotéku, .....
* hudební nástroje vítány
* menší finanční obnos – v místě RZ lze zakoupit sladkosti (ale jídla budou mít děti dost – 
3x denně teplé jídlo +  2 svačiny ). 
* Repelent
*Holínky, pláštěnku, teplé oblečení, bundu,baterku …..

MOBIL a CENNOSTI: za ztrátu mobilu a jiných cenností TC nezodpovídá ! 
Tak prosím sami posuďte, co je nutné, aby Vaše dítko s sebou vezlo..... V restauraci a na 
recepci je možnost si zakoupit pohledy, známky, sušenky a jiné drobné pochutiny.
Ze zkušenosti a vzhledem k věku: 
Doporučujeme a prosíme : nedávejte Vašim dětem mobily. Mobily spíš přidělávají 
starosti Vám, ale i nám. 
 
Pro děti jsme připravili bohatý program: taneční, sportovní i zábavný. 
Věříme, že se dětem pobyt bude líbit a že i počasí nám bude přát.

S pozdravem  Klára Humpálová


