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Informace k táboru: V hlavě 

Pořadatel: 
● Tojstoráci, z.s., Lichnov 555, 742 75, IČ: 22724877 
● Hlavní vedoucí: Mgr. Jiří Matúš 

 

Jak je to s jídlem? 
- Dopolední a odpolední svačinky a pití v průběhu dne si děti zajišťují samy. Každý den je však zajištěn 

oběd, tedy teplé jídlo, většinou polévka a druhý chod. Jídlo budeme mít z restaurace či bufetů. 
- !!! Nezapomeňte na pitný režim dítěte!!!! Dejte mu dostatek pití, pokud bude vedro. 

 
Jak oblečení a obutí? 

- Vždy pevná obuv, oblečení dle počasí. V případě výletů dejte dítěti i pláštěnku a raději vždy tričko 
navíc. Vše sbalte dítěti do jednoho batůžku. Pokud bude slunečno, nezapomeňte na pokrývku hlavy! 

- Počítejte s pravděpodobným ušpiněním a možným roztržením.  

 
Co když bude pršet? 

- Program zkusíme zrealizovat tak jako tak. Není špatného počasí, jen špatně oblečeného účastníka :).  
V případě velmi nepříznivého počasí budeme řešit alternativní program. 

- Drobné přeháňky by nám program narušit neměly.  

 
Další informace: 

- Po celou dobu budeme mít u sebe lékárničku a proškoleného zdravotníka. 
- Pořadatel je pojištěn pojištěním odpovědnosti. Úrazové pojištění dítěte není součásti ceny. 
- Vždy večer při přebírání dětí si upřesníme program na následující den. 

 

Nezapomeňte první den táboru přinést dodatek k elektronické přihlášce!!! 

V případě dotazů nás kontaktujte na 775 921 423 nebo info@tojstoraci.cz. 

Stejné číslo bude také kontaktním číslem po dobu tábora (číslo na Jirku Matúše) 
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Program na jednotlivé dny: 
Pondělí: Skanzen Rožnov pod Radhoštěm 

- Prohlídka Dřevěného městečka. 
- Sraz v 8:00 před Orlovnou v Lichnově 
- Konec v 17:00 před Orlovnou v Lichnově. 

Úterý: Olešná 
- Koloběžky, prolézačky, hry. 
- Sraz účastníků již v 7:15 na autobusové zastávce Na obecní, Lichnov (odjezd 7:26) 
- Konec bude v 17:06 na vlakovém nádraží ve Frenštátě p.R.. 

Středa: Lichnov a okolí (herní, odpočinkový den) 
- Herní program v Lichnově a blízkém okolí (táborové hry). Trochu si odpočneme od výletování. 
- Sraz v 8:00 před Orlovnou 
- Konec v 17:00 před Orlovnou 

 

Čtvrtek: Žirafa, Ostrava 
- Výlet do zábavního parku Žirafa v Ostravě. 
- Na všechny aktivity máme dostatek času a měly by je zvládnout i mladší děti bez problému. 
- Sraz v 7:15 na autobusové zastávce Na obecní, Lichnov (odjezd 7:26) 
- Konec v 17:06 na vlakovém nádraží ve Frenštátě p.R.. 

 
Pátek: Centrum zdraví Rikitan, Příbor  

- Návštěva centra zdraví Rikitan, kde si děti vyzkouší různé pohybové aktivity.  
- Sraz v 8:10 v Kopřivnici na autobusovém nádraží (odjezd 8:21) 
- Konec v 17:00 na Orlovně v Lichnově. 

 
Celý program bude doplněn o celotáborovou hru. Děti čekají také drobné odměny. 

Případné změny programu jsou možné a budou komunikovány. Program bude přizpůsoben dle aktuální 
předpovědi počasí. Vždy večer si upřesníme program na další den. 


