
SDH PLOUKONICE 
KONÁ 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S TÉMATY 

IZS 
 

 

 

 

 

 

pro děti od 6 – 13 let 

v termínu od 27. 7. – 31. 7. 2020 

od 7:00 – 15:30 

 

V případě zájmu kontaktujte,  

kapacita je omezena. 
 

Přihlášky a informace na emailu 

 sdh.ploukonice@seznam.cz  

mailto:sdh.ploukonice@seznam.cz


CENA 

V ceně je zahrnuto pojištění, obědy, pitný režim, poplatky za výlety pořádané během tábora. 

 

PROGRAM 

SDH Ploukonice koná 1. ročník příměstského tábora s tématy IZS 

 

Co to je IZS? 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Základní složky IZS, se kterými se děti seznámí. 

Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky požární ochrany (Sbory dobrovolných hasičů), 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

Policie České republiky. 

 

Denně od 7:00 do 15:30 hodin zajištěný program. Děti se seznámí se složkami IZS, jejich 
pracovní náplní a technikou. Program je zaměřen převážně na složky IZS, ale také na hraní 

her, tvoření triček, výlety a exkurze. 

 

Program není pevný, záleží vždy na počasí. Při nepřízni počasí máme skvělé zázemí v areálu 
SDH Ploukonice. Vždy den předem zašleme informace na následující den na Váš email. 

 

S SEBOU 

Kopii kartičky pojištěnky. 

S sebou na každý den tábora menší baťůžek s dopolední svačinou a lahví na pití. 

Oblečení podle počasí. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


PŘIHLÁŠKA 

Na Příměstský tábor s tématy IZS 

Pořádá: SDH Ploukonice     Místo: areál SDH Ploukonice 

Termín: 27. 7. – 31. 7. 2020     Cena: 1700,- Kč 

DÍTĚ: 

Jméno a Příjmení:           

Datum narození:       ZP:    

Adresa bydliště:           

Alergie:            

Léky:             

Velikost trička:    Plavec:  ANO   NE 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

Jméno a příjmení:           

Adresa bydliště:           

Telefonní číslo/a:           

Email/y:            
     

Přihlášky zasílejte emailem na sdh.ploukonice@seznam.cz, platbu převodem proveďte na účet 
224001934/0300 (do poznámek uveďte: Příměstský tábor, jméno účastníka) do 30. 6. 2020.  

Úhradu v hotovosti a osobní odevzdání přihlášky můžete rovněž provést do 30. 6. 2020 u 
pořadatele Venduly Vytinové na adresu Ploukonice 25, po telefonní domluvě – tel. 
774 898 440. 
                     
Souhlasím s účastí dítěte na příměstském táboře a prohlašuji, že je v dobrém zdravotním stavu 
a může bez problémů pobývat v dětském kolektivu. Případné změny zdravotního stavu 
nahlásím okamžitě vedoucímu příměstského tábora. 

Souhlasím s tím, že mé dítě může být během táboru fotografováno, fotografie mohou být 
vyvěšeny na webových stránkách či facebookových stránkách SDH Ploukonice. 

Souhlasím, aby můj syn/dcera odcházel/a po ukončení programu jednotlivých dnů tábora 
sám domů (v 15:30). 

      ANO    NE 

 

Datum:            

podpis zák. zástupce 

mailto:sdh.ploukonice@seznam.cz

