
                 Informátor pro Campanellu na letní pěvecké soustředění  
Potštejn 14. – 21. 8. 2022 

 

 
Odjezd: v neděli 14. srpna v 8.31 hodin 
, sraz ve vestibulu hlavního nádraží v 8.00 hodin  
Vlakem přijedeme do Ústí nad Orlicí, odtud nás na Potštejn doveze objednaný autobus. 
   

Příjezd: v neděli 21. srpna ve 12.43 hodin vlakem na hlavní nádraží v Olomouci  
 

Informace k pobytu a co s sebou:  

♪  svačinu a pití na cestu (prvním společným jídlem bude oběd) 

♪  složku s notami a spoustou prázdných eurosložek (přestupující děti pouze prázdnou 
složku)  

♪  psací potřeby 

♪  běžné vybavení na 8 dní pobytu v přírodě (dostatek triček, ponožek, spodního prádla, 
teplejšího oblečení včetně „horšího“ oblečení k táboráku, dlouhé pohodlné kalhoty, kraťasy, 
bundu, pyžamo, plavky, kšiltovku, přezůvky, tričko Campanella - nové děti ho dostanou na 
místě) 

♪  2 ručníky (jeden k bazénu, druhý do sprchy) 

♪ hygienické potřeby (včetně opalovacího krému) 

♪ Repelent (nebo jakýkoliv účinný přípravek proti komárům a klíšťatům)  

♪ igelitovou tašku na špinavé prádlo 

♪ léky, které děti pravidelně užívají (je třeba nahlásit před odjezdem paní zdravotnici) 

♪ kartičku pojištěnce (stačí kopie) 

♪ roušku 

♪ baterku 

♪ láhev na pití 

♪ batůžek 

♪ pláštěnku 

♪ knížky, křížovky, karty a společenské hry 

♪ hudební nástroje  

♪ kapesné dle uvážení (přímo v chatě je bufet, kde je možnost zakoupit nanuky, cukrovinky, 
pohlednice, dopisní známky…) 

♪ mladším dětem plyšového mazlíka na spaní 

♪  ubytování zajištěno v chatkách - https://www.rz-zeleznicar.cz/.  

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

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

 

Dokumentace k odevzdání:  1/potvrzení o bezinfekčnosti (podepisují zákonní zástupci) 
   2/ potvrzení o zdravotní způsobilosti vyplněné lékařem (je     
                                            platné 2 roky, tzn., máte-li ho vystavené do 15. 8. 2020, platí) 
   

Po zkušenostech z předešlých let jedna prosba.  Nebuďte prosím nervózní, když se vám děti 
nebudou pravidelně ozývat – berte to jako známku toho, že jsou v pohodě a nic jim neschází. 



Kdybyste se jim nemohli dlouho dovolat, můžete zkusit zavolat nebo psát mně 
+420777562922, snad budete úspěšnější. 
 

Korespondenční adresa, budete-li dětem psát: Korespondenční adresa pro případ, že byste 

chtěli dětem psát, je Letní tábor Potštejn, č. 524, 517 43 Potštejn 

 
Informátor i dokumentaci k odevzdání najdete na webu školy v sekci „informátory“ 
v případě, že byste ho někam přes léto založili. 
 
Přeji léto plné sluníčka a vydatného odpočinku a 14. srpna se na všechny zpěváčky MOC 
těším.  
 

K informátoru přikládám Potvrzení o bezinfekčnosti. To odevzdejte vyplněné spolu 

s lékařským potvrzením od dětského lékaře (můžete použít již vydané, platné 2 roky). 

 

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

