
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

                Jarní prázdniny pro děti v pěstounské péči 
Termín: 7.- 9. března 2016 
Místo (adresa): SPORTCENTRUM Jiřetín pod Jedlovou, Školní 273, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56 
Vedoucí: Adriana Andrová, Martina Zyková, Vladimír Šik 
Cena: 1.640,- 
Nutné uhradit do 12. února 2016- hotově nebo na účet č. 78-5200580217/0100, jako var.   
symbol uvádějte datum narození dítěte 
přihlášku, bezinfekčnost, dotazník o dítěti na pobytové akce a další formuláře ke stažení na 
www.chsd.cz nebo v prostorách CHSD- Zbrojnická 7, Děčín IV., 405 02. Informace na tel. 
739 491 450 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, pitný režim, kvalifikovaní vedoucí + zdravotnice, 
cestovné a vstupné na rozhlednu a samozřejmě dobrá nálada. 
Doprava: autobusem tam i zpět, cesta trvá 1 hodinu 
Ubytování: pokoje v budově 
Sraz: 7. března 2016 v 8:00 v prostorách CHSD 
Příjezd do Děčína: 9. března 2016 v 18:15 na Hlavní nádraží 
 

Informační schůzka pro pěstouny se uskuteční 25. února v prostorách CHSD 
od 10:00 

 
Potřebné dokumenty: průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie), zdravotní a očkovací průkaz, 
bezinfekčnost. Pokud je Vaše dítě alergické, bere léky, musí se budit na záchod atd., 
poznamenejte vše na přihlášku a do Dotazníku o dítěti na pobytové akce, při odjezdu předejte 
potřebné léky zdravotnici. 

               Povinná výbava: 
- spodní prádlo (je lepší mít větší počet spod. prádla než je dní), teplé ponožky 4x 
- trika s krátkým (2x) i s dlouhým rukávem (2x), nátělník (1x) 
- svetr (1x), mikina (2x), zimní bunda s kapucou (2x) 
- tepláky (2x), kalhoty do města nebo na diskotéku (1x), zateplené kalhoty (2x), punčocháče (2x) 
- rukavice, šála, zimní čepice, pláštěnka 
- pyžamo 
- bačkory nebo pantofle, botasky 1x, zimní zateplené boty (1x) 
- ručník (2x), kapesníky a vlhčené ubrousky 
- kartáček a pastu na zuby, mýdlo v pouzdře (sprchový gel), šampon, pro dívky hygienické 

potřeby, igelitová podložka pro děti, které se pomočují 
- láhev na vodu, baterku, zápisník a tužku, batoh 
- kapesné, dle uvážení 

                                         Věci podepište a do kufru přidejte seznam všeho, co má dítě s sebou. 
NEDOPORUČUJEME ZNAČKOVÉ OBLEČENÍ, DRAHÉ ŠPERKY A MOBILNÍ TELEFONY,  

ZA ZTRÁTU VĚCÍ NERUČÍME! 

http://www.chsd.cz/


 

Harmonogram 

 

 

 

1. den 

10:00 – 12:00                        Seznamení 

12:00 – 13:00                        Oběd 

13:00 – 17:00                        Výlet na Křížovou cestu 

17:00 – 18:00                        Večeře  

18:00 – 22:00                        Výroba masek + společenské hry 

 

2. den  

7:30                                         Budíček 

8:00 – 9:00                             Snídaně 

9:00 – 17:00                           Výlet na Jedlovou horu 

17:00 – 18:00                         Večeře 

18:00 – 22:00                         Maškarní + DISCO 

22:00                                       Večerka 

 

3. den 

7:30                                          Budíček 

8:00 – 9:00                              Snídaně 

9:00 – 13:00                            Výlet na Tolštejn 

13:00- 14:00                            Oběd 

14:00- 16:00                            Rozloučení 

16:00 – 17:00                          Příprava na odjez 

 


