
 

              

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídkový list akcí 
6.PS KOLÍN, Mnichovická 153, 280 02 KOLÍN V., email ursa.kolin@seznam.cz, tel 775 291 206, 

www.ursakolin.cz  

 

FOTRIÁDA A MAMKIÁDA 
 

aneb pomoc při stavění tábora 
 

22.-23.6. 2013 
 

Prosíme všechny rodiče, kteří mohou pomoci, aby přijeli 

na stavební četu do tábora v Neškaredicích. Doprava 

individuální, stravování a případné ubytování zajištěno. 

V sobotu dopoledne probíhá stěhování, odpo a případně 

v neděli výstavba tábora.  

Vítáme i několika hodinovou pomoc. 
 

Děkujeme          URSIÁNI 

POKYNY 

TÁBORNÍKŮM 
- ORGANIZAČNÍ 

-------------------------------------------------------------  

NÁSTUP do LPT:     28.června 2013  

od 15.00 do 18.00 hodin 
                 

PŘI NÁSTUPU SE ODEVZDÁVÁ: 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
KARTIČKA 

ZDR.POJIŠŤOVNY 
(stačí kopie) 

Návrat z LPT :       13. července 2013 

                         vlastní odvoz dětí z tábora do 12.00 hodin 

Pokud máte nebo se vyskytnou nějaké 
 

NEJASNOSTI  
  

ohledně tábora, případné dotazy volejte na tel 

775 291 206 nebo mailem ursa.kolin@seznam.cz 

Letem světem k táboru 
 Závaznou přihlášku odevzdejte co nejdříve, 

potvrzenou lékařem (stačí kopie)  VŠICHNI TAK 

JEŠTĚ NEUČINILI 

 BEZ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY a ZAPLACENÍ 

POBYTU nebude dítě na tábor přijato 

 Upozorňujeme, že v táboře NEJSOU VHODNÉ 

TABLETY či NOTEBOOKY (prostě je tam 

nechceme) 

 KDO DOKÁŽETE, PŘIVEZTE 

DĚTEM KOLA (v dobrém tech.stavu, 

podmínkou je i ochranná přilba)  

Adresa tábora: 

6.PS URSA Kolín 

Neškaredice 81 

284 01 Kutná Hora 

tel: 775 291 206 
 

Jak se tam dostanete?  
Po hlavní silnici Kolín-Havlíčkův Brod, v obci Církvice 

odbočte vpravo na Kutnou Horu, za kolejemi vlevo na 

Neškaredice (1km). Objekt školky je na začátku obce po 

levé straně naproti hostinci Metro. 

Od Kutné Hory ze silnice na Zbraslavice, odbočte vlevo 

na Perštejnec a Neškaredice, dále vlevo na Neškaredice. 

V Neškaredicích na první křižovatce vlevo, směrem na 

Církvice, školka je po pravé straně, naproti hostinci 

Metro. 

Letem světem k táboru 
 Ubytování je klasické v podsadách, ve vlastních 

spacákách, WC+sprchy v budově 

 Napiš nám, s kým budeš spát ve stanu 

 Budou noční hlídky i služby v kuchyni 

 NEJSOU POTŘEBA EŠUSY ani HRNÍČKY 

 další věci klasické jako do Malotic 

mailto:ursa.kolin@seznam.cz

