
 

Informátor pro Campanellu na letní pěvecké soustředění  
v Cakově  20. - 25. 8. 2018 

 

 

Odjezd: v pondělí 20. srpna v 10 hodin autobusem od CAMPANELLY, Slovenská 5  

   

Příjezd: v sobotu 25. srpna v 15 hodin tamtéž 

 
Informace k pobytu a co s sebou:  
 

♪  na pěvecké soustředění jedeme především zpívat, na programu je však také   

celotáborová hra  a sportovní vyžití 

♪  ubytování zajištěno v chatkách (2 – 4 osoby), WC, sprchy a umývárny jsou u   

    chatek i v přilehlé budově 

♪  doporučujeme dát dětem s sebou vlastní spací pytel, i když v místě je dostatek   

    přikrývek, a malý polštářek (mazlíka) 

♪  běžné vybavení na 6 dní pro pobyt v přírodě – na dlouhé túry chodit nebudeme,    

    ale přírody si užijeme, takže tenisky (dle počasí i gumáky), dlouhé pohodlné    

    kalhoty, kraťasy, pohodlné a teplé oblečení na spaní, trika, ponožky, spodní   

    prádlo, plavky, mikinu, bundu, kšiltovku 

♪  hygienické potřeby (vč. opalovacího krému), ručník 

♪  po dobu pobytu je zajištěna pravidelná strava 5x denně – snídaně, dopolední   

    svačina, oběd, odpolední svačinka a večeře, a samozřejmě také pitný režim    

    (dejte dětem láhev na pití), začínáme v pondělí obědem a končíme v sobotu 

obědem  

♪  peníze dejte dětem dle vlastní úvahy (místní Coop je vzdálen 100m od tábora) 

♪  kdo bere nějaké léky – vezměte s sebou a předejte zdravotnici při odjezdu    

♪  nezapomeňte vzít NOTY, které zpíváte ve sboru, psací potřeby a BATERKU 

♪  věci uložte do praktického zavazadla  

♪  všichni účastníci jsou pojištěni základním cestovním pojištěním, další pojištění vč.    

    cenných věcí pojistěte sami! 

 

K informátoru přikládám Potvrzení o bezinfekčnosti. To odevzdejte vyplněné spolu 

s lékařským potvrzením od dětského lékaře (můžete použít již vydané, platné  

1 rok) při odjezdu. 

 
Adresa pobytu: 

Stálá táborová základna Cakov 77, 783 23 Vilémov, telefon 777 562 922 - Jana Synková 

 
 
Jana Synková 

sbormistryně CAMPANELLY  

 

            kontakt: 
 

              info@campanella.cz, tel.: 777 432 135, 777 562 922 

mailto:info@campanella.cz

