
 
 

INFORMACE K LETNÍMU PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 

  27. - 31. 7. 2020  
Galerie si vyhrazuje právo na změny v návaznosti na současnou situaci v ČR a ve světě. 

 

 
Vážení rodiče, předně děkujeme za svěření Vašeho dítěte / dětí do naší péče. 

Vaše děti budou mít na starosti galerijní lektorka Vlasta Hrabětová a Anna 

Červeňáková.  

 

Vzhledem k aktuální situaci s COVID-19 je třeba udržovat co nejlepší hygienické 

podmínky. Chceme Vás ujistit, že hygienické a dezinfekční prostředky budou 

dětem k dispozici po celou dobu tábora. Situaci stále sledujeme a budeme se 

řídit vládními doporučeními. Pokud máte nějaké technické dotazy ohledně 

konání akce, můžete napsat na email hrabetova@gkk.cz.  

 

V emailu, který Vám byl zaslán, je jednou z příloh Prohlášení o bezinfekčnosti, 

které musí zákonný zástupce nebo příp. dítě předat první den tábora jedné 

z lektorek. Prosím, pokud se dítě necítí dobře, neposílejte ho/ji na tábor.(Pokud 

dítě neabsolvuje ani jeden den tábora, peníze Vám vrátíme.)   

 

V letošním roce bude ranní doprava zařízena Klatovskou přepravní společností, 

galerie pro tento rok zaplatí autobus na trase Klatovy - Janovice - Klenová, kdy 

"posbíráme" děti v Klatovech a v Janovicích a dovezeme je na Klenovou. Po 

skončení tábora v 16:00 děti z Klatov pojedou s lektorkou linkovým autobusem a 

děti z Janovic a okolí dojdou s lektorkou pěšky do Janovic. V pátek 31. 7. bude 

na rodičích, aby zajistili dopravu do Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, kde 

bude sraz v 8 hodin.  

 

Podrobnosti níže:  

 

Pro rodiče z Klatov a zájemce z okolí: 

Každé ráno od pondělí do čtvrtka bude sraz v 7:20 na Tylově nábřeží v Klatovech 

(v případě, že někdo autobus nestihne, je třeba, aby rodiče zajistili náhradní 

dopravu). Autobus bude odjíždět v 7:30 do Janovic n. Ú., kde přistoupí děti 

z Janovic, a autobus nás všechny doveze na Klenovou.  

Do Klatov se bude odjíždět v 16:39 z Klenové linkovou dopravou, příjezd 17:00 na 

Tylovo nábřeží. Případně je možné, aby rodiče přijeli pro dítě na Klenovou. 

!!!Důležité: děti by s sebou měly mít doklad s fotografií – buď pas nebo kartičku na 

autobusovou slevu, jinak budou platit plné jízdné!!!  

Děti od pondělí do čtvrtka vyzvedává na Tylově nábřeží a zpět je dopravuje 

Anna Červeňáková. 

V pátek (31. 7.) bude tábor probíhat v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, 

rodiče tedy mohou své děti přivést rovnou sem - sraz 8:00 u vstupu do budovy.  

V pátek děti převezme Vlasta Hrabětová. 

Od 16:00 bude v prostorách zahrádky kavárny Jednorožec vernisáž  výstavy prací 

dětí pro rodiče a příbuzné. (Jedná se o malou plochu, zvažte prosím počet 

spřízněných osob, které dorazí.)  
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Pro rodiče z Janovic a zájemce z okolí: 

Každé ráno od pondělí do čtvrtka bude sraz v 7:45 v Janovicích před poštou, po 

příjezdu dětí z KT nastoupí děti z Janovic do autobusu, který nás odveze na 

Klenovou. V 16:15 děti vyrazí z Klenové do Janovic, kde si je před poštou 

vyzvednou rodiče. Příchod cca 16:35.  

Děti od pondělí do čtvrtka u pošty vyzvedává a zpět doprovází Vlasta Hrabětová.  

V pátek (31. 7.) bude tábor probíhat v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, 

pokud je to možné, rodiče dopraví děti sami do galerie (sraz v 8:00 před vstupem 

do budovy) nebo se domluví s lektorkou na individuální přepravě.  

Od 16:00 bude v prostorách zahrádky kavárny Jednorožec vernisáž výstavy prací 

dětí pro rodiče a příbuzné. (Jedná se o malou plochu, zvažte prosím počet 

spřízněných osob, které dorazí.) 

Prosím zvažte a dejte vědět jaká varianta Vám vyhovuje více. Je třeba 

zaevidovat každé dítě kde a kterou lektorkou bude vyzvednuto. 
 

 

Další informace: 

Pokud by se měla uskutečnit jakákoliv změna ohledně vyzvedávání dětí, je třeba 

informovat lektorku zavčasu telefonicky, sms či mailem! Jedná se o případy, kdy 

děti přivezete rovnou na Klenovou, či je chcete vyzvednout jinde než bylo 

původně domluveno apod.. Prosíme, abyste informace předávali Vy a ne Vaše 

děti, abychom se vyhnuli např. tomu, kdy dítě tvrdí, že místo do Janovic má jet 

určitý den do Klatov a lektorky o tom nic nevědí. Pokud také dopředu víte, že 

chcete, aby dítě došlo domů samo od autobusu, hned v pondělí předejte 

lektorce písemný souhlas, na kterém bude jméno dítěte a podpis zákonného 

zástupce. 

 

 

Stravování 

Obědy jsou zahrnuty v ceně táborného (po-čt) v hradní restauraci na Klenové, 

v pátek v Klatovech. Děti si z domova přinesou pouze svačinu a pití, případně si 

mohou něco z toho koupit buď na Klenové nebo v Klatovech. Jídelníček je 

samostatnou přílohou. 

 

Pokud je Vaše dítě alergické, prosíme o sdělení, o jaký typ alergie jde, abychom 

předešli případným problémům. Pokud má dítě jiné zdravotní problémy, 

informujte nás v předstihu!!!   

 

 

Plánovaný program dne / časové rozdělení: 

8:00 – 8:30  příjezd na Klenovou, svačina, seznámení dětí  

 s programem dne, případně konzultace jejich nápadů na  

 trávení dne, příprava pomůcek 

8:30  - 10:00 tvořivá činnost 

10:00 –10:30 svačina, volnočasová pohybová aktivita 



10:30 –12:00 tvořivá činnost 

12:00 -12:30 oběd 

12:30- 13:00  krátký odpočinek a přesun z oběda 

13:00 -15:00 tvořivá činnost 

15:00 -15.15  svačina 

15:15 -15:45  volno-časová pohybová aktivita 

15:45 -16:15 zhodnocení dne, úklid, odchod domů (děti, které  

 vyzvedávají rodiče) 

16:15  odchod do Janovic / na zastávku na Klenové 

 

Tématika jednotlivých dní Vám bude zaslána cca týden před 

začátkem tábora jako samostatná příloha. 
 

 

Doporučené oblečení a další: 

pevná sportovní obuv, mohou si přinést zástěru, kterou používali ve škole na 

vv/pracovní oděv, pláštěnka nebo deštník, opalovací krém, repelent … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UPOZORNĚNÍ 
Během tábora budou pořizovány fotografie, které budou archivovány na webu galerie a využívány 
pro propagaci galerijní činnosti. Pokud s tímto nesouhlasíte, fotky Vašeho dítěte budou vymazány 
v návaznosti na písemnou žádost podanou do 26. 7. 2020. Děkuji za pochopení. 


