
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

www.lagunino.cz 
 

 

5. – 7. 6. 2020  
 

Sraz: pátek 5. 6. 2020 v 15:00 u klubovny  

 

Návrat: neděle 7. 6. 2020 mezi 13 – 14 hodinou (děti rozvezeme domů) 

 

Co nás čeká: kempování v Suchdole nad Lužnicí, sjezd Lužnice na kánoích (pokud nebude Lužnice sjízdná, 

půjčíme si je na pískovnu u kempu), koupání, paddleboard, hry 

 

Ubytování: autokemp U pískovny – stany, širák (podle počasí)    Doprava: auty 

 

Cena: 800 Kč (v ceně ubytování, doprava, strava, půjčení lodí, pojištění, režie) 

 

Co s sebou: oblečení dle aktuálního počasí; sluneční brýle; pláštěnku; kšiltovku; boty do vody; plavky; ručník; 

roušku; kartáček a pastu; mýdlo; hrneček; příbor; ešus; karimatka; spacák; kapesné; vyplněnou a podepsanou 

přihlášku; užívané léky. 

    
Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí! Akce se uskuteční pouze bude-li dobrá epidemiologická 

situace a budou-li otevřeny kempy! Kapacita je omezena na max 10 dětí! 

Kvůli nutnosti objednat kanoe dítě přihlaste do 21. 5. 2020 mailem na roman@lagunino.cz nebo na čísle 

605757026.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na výpravu do jižních Čech 5. – 7. 6. 2020 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………. 

 

Kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………………………… 

 

Zdravotní omezení a užívané léky: 

 

Dítě k plavání: nepotřebuje plavecké pomůcky – potřebuje plavecké pomůcky 

 

 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto 

rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na výpravě.  

 

Datum:                            Podpis zákonného zástupce: …………………………………………… 
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