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Instrukce pro seznamovací tábor nastupujících prvních ročníků čtyřletého studia 

Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 

6.–9. 9. 2016 

 

Místo:  Rajnochovice – Košovy, Táborové středisko Archa. 
 Jedná se o komplex táborových budov v Rajnochovicích, místní část Košovy.  
 
Mapa: 

 
 

 
Popis cesty do tábora:   
Autem – Rajnochovice najdete na silnici mezi Bystřicí p. Hostýnem a Valašským Meziříčím. 
Pojedete-li z Bystřice p. Hostýnem, odbočíte za obcí Komárno doprava, projedete obcí 
Podhradní Lhota a budete pokračovat přes Rajnochovice stále rovně kolem restaurace  
Ve Dvoře. Asi tři kilometry za centrem Rajnochovic najdete středisko ARCHA. 
Vlakem – stanice Rajnochovice se nachází na trati č. 303 mezi Hulínem a Valašským Meziříčím. 
Do tábora je to od stanice asi 8 km.  
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 Studenti odjedou na tábor v úterý 6. 9. v 8.00 od kostela sv. Jana Křtitele. Doprava na 
tábor je společná (autobusem).  

 Tábor končí v pátek 9. 9. odpoledne mší svatou a rodičovskou schůzkou. Na mši svatou, 
která začne v 15 hodin, jste zváni. Po mši proběhnou v 16.00 první rodičovské schůzky 
s třídními učiteli. Účast alespoň jednoho rodiče na třídní schůzce je potřebná. Odjezd 
studentů z tábora je individuální. 

 Stravování na táboře začíná úterním obědem a končí pátečním obědem. 

 Spát se bude v chatkách na postelích s matracemi (vlastní spací pytel). 
 

Seznam potřebných věcí  

Spací pytel, baterka, kvalitní boty (turistické + sportovní + přezůvky), teplé oblečení do přírody 
– nutné i v případě pěkného počasí, sportovní oblečení, dostatek náhradního prádla, teplé 
oblečení na noc, pláštěnka, plavky, potřeby osobní hygieny, psací potřeby, menší zavazadlo – 
batůžek nebo chlebník, pokrývka hlavy, šátek na krk (nutný pro některé hry), užívané osobní 
léky, eventuálně speciální zdravotní pomůcky, seznam pravidelně užívaných léků a zdravotních 
omezení, průkazku zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti – podepsané rodiči (přivézt 
s sebou na tábor), písemný souhlas rodičů s pobytem na táboře. 

 
 Cena za ubytování a stravování je 1150 Kč. Tuto částku můžete zaplatit osobně 
v pokladně školy, nebo zaslat na účet č. 1480759319/0800 (variabilní symbol je rodné číslo 
studenta). Prosím, částku uhraďte do 15. 7. 2016.  
 
 Cílem našeho společného setkání před zahájením školního roku je vzájemné seznámení 
studentů navzájem a upevnění třídního kolektivu v klidném prostředí. Z tohoto důvodu studenti 
nebudou moci používat mobilní telefon, kromě poobědové siesty.  
Telefon do tábora: 573 391 215 
Telefon na vedoucího tábora: 731 626 536 (Mgr. Josef Pořízek)  
 
 Těšíme se na setkání 

 
 

Mgr. Jan Košárek, ředitel 
Mgr. Josef Pořízek, vedoucí tábora 
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Potvrzení o bezinfekčnosti  

(odevzdejte v den příjezdu na tábor) 

Prohlašuji tímto, že můj syn (dcera) nepřišel(a) v posledních 14 dnech do styku s infekční 

nemocí (podpis nutno datovat nejdříve den před příjezdem na tábor). 

 

Dne: .......................................................... Podpis: ................................................................ 

 

 

Písemný souhlas rodičů/zákonných zástupců nezletilé osoby 

(odevzdejte v den příjezdu na tábor) 

Souhlasím s tím, aby se mé nezletilé dítě jménem ................................................................  

 

bytem ......................................................................................................................................  

 

r. č. .................................................................. telefon ........................................................... 

zúčastnilo seznamovacího tábora AG v Kroměříži ve dnech 6.–9. 9. 2016. Prohlašuji, že 

plně zajistím příjezd a odjezd (doprovod) z tábora ve stanoveném termínu. 

Souhlasím s úhradou celkové ceny za pobyt a stravu 1150 Kč předem. 

 

V ..................................... dne ............................. podpis ………………..................................... 

 

mailto:agkm@agkm.cz
mailto:agkm@agkm.cz
http://www.agkm.cz/
mailto:agkm@agkm.cz

