
 

Open 

Vážení rodiče 

Blíží se termín našeho příměstského cyklistického tábora, na který jste přihlásili své dítě. V příloze 
vám zasílám nástupní list, který je nutné vyplnit, vytisknout a odevzdat společně s kopií kartičky 
pojištěnce první den při nástupu na tábor. Děti budou při nástupu muset doložit i potvrzení 
o  negativním testu na Covid 19. Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví ČR nám dávají jasná 
pravidla a je nutné je dodržet. Akceptovány jsou níže uvedené způsoby. 

Příměstské zábory se řídí pravidly pro účast na hromadných akcích. 

1. PCR test starý maximálně 7 dní (podle doby platnosti testu se bude v průběhu tábora 
testovat) 

2. PCO test starý maximálně 72 hodin (bude se v průběhu tábora testovat) 
3. Antigenní test starý maximálně 3 dny (obojí z odběrového místa).  (bude se v průběhu 

tábora testovat) 
4. Testování vlastním samo testem, při nástupu na příměstský tábor před zraky pořádající 

osoby. (bude se v průběhu tábora testovat) 
5. Další možností je očkování, kdy musí rodič donést potvrzení o provedení očkování 

nejméně 22 dnů po první dávce 
6. Potvrzení či čestné prohlášení o prodělané nemoci covid-19 maximálně do 180 dnů od 

jejího prodělání. 

Je důležité, aby zvolená varianta byla platná každý den tábora. V případě, že platnost zvoleného 
testu během tábora vyprší, bude nutné doložit výsledek nového testu. 

Vzhledem k tomu doporučuji nechat děti otestovat nejdříve PCR testem. Díky tomu nebude 
nutný žádný další test v průběhu tábora. Je však na Vás, kterou z výše uvedených možností zvolíte. 

Nezapomeňte prosím dětem přibalit na každý den respirátor a roušku. Budeme je používat pouze 
tam, kde to vzhledem k platným opatřením bude nutné. Především z hygienických důvodů nejsme 
schopni zajistit avizované přespání na základně Správy Národního parku Podyjí.  Věnujte pozornost i 
technickému stavu jízdního kola. V pondělí 12.7. není nutné dávat dětem plavky a ručník. Každý 
další den je program koncipován s koupáním. Podrobnější informace viz součást přihlášky. Další 
podrobné informace v pondělí 12. 7. a po příjezdu každý následující den. 

Věřím, že i přes všechna opatření proběhne tábor v pohodě a dobré atmosféře. 

Rád odpovím, pokud budu vědět, na vaše dotazy. 

  

Děkuji za Vaši důvěru a budu se těšit na táboře. 

  

      Čestmír Vala 

      hlavní vedoucí 

      Cyklo klub Znojmo z.s. tel. 608 736 135  

 


