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Příměstský tábor  –  Piráti z Korábíku 2021 – II. turnus 

Sportcentrum Koráb 

12-16. 7. 2021 

 

Sraz dětí:  8.00h   pondělí až pátek 

Předání dětí: 16h   pondělí až čtvrtek 

   15h   pátek 

Vybavení:  Beachvolleyball. 

Tričko, nátělník, trenýrky, tepláky, ponožky, 

tenisky, brýle, kšiltovku, láhev na pití, ručník 

   Atletika: 

Běžecké boty, triko, trenýrky, nátělník, 

nepromokavá bunda.  

   Náhradní oblečení, pokud by děti zmokly  

Stravování: 

   Vše v areálu SC Koráb, pitný režim zajištěný 

 

Covid 19 opatření: 

Důležité: 

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-

test-nemoc): 

• 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) 

• PCR test starý max. 7 dní 

• Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů 

• Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora) 

• Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora) 

• Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora) 

Dítě musí mít od rodičů, prohlášení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojišťovny viz : 

https://www.beachkorab.cz/dokumenty 

Dokumenty k daným akcím jsou na www.beachkorab.cz – děti – dokumenty. 
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Denní program Příměstkého tábora: 

 

8.00h   Sraz dětí Pondělí až Pátek  

8.30h  Nástup a info k dennímu programu / kontrola docházky / 

8.45h  Příprava první tréninkové jednotky / dopolední činnosti / 

9-10h  Tréninková jednotka 

10-10.30h Pauza – svačina 

10.30 – 11.15h Tréninková jednotka / táborová hra / 

11.40-12.15h Oběd 

 

 

12.15-13.30 Polední volno / doplňková činnost k táborové hře / 

13.30-15h Tréninková jednotka / táborová hra / 

15.15h   Svačina 

15.40h  Hodnocení a vyhlášení Pirátíků dne 

16h  Konec a předání dětí rodičům 

Pátek ve 14h vyhlášení výsledků táborové hry „ Piráti z Korábíku „. V 15h konec a předání rodičům. 

  

Zodpovědní trenéři  k daného turnusu: 

 Wendy Petřinová –   724 074 835 - wendy.petrinova@gmail.com  

 Tadeáš Trousil –   777 925 758 - trousilsong@gmail.com  

 Veronika Šritterová –  603 790 526 - veronika@sritter.cz  

   Valentýna Kužílková –  730 988 228 - valentyna.kuzilkova@gbl.cz  

 

Zodpovědná osoba za BVŠP Koráb: 

 Malčík Jarda – 602 101 126 – beachskola@beachkorab.cz  
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