
Seznam vybavení na letní dětský tábor 
 
Prohlášení o bezinfekčnosti + potvrzení od dětského lékaře (platí 2 roky) + souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

Průkaz pojištěnce a očkovací průkaz 

Bílé triko, které si děti mohou nabarvit 

Tepláky 2x 

Triko – dlouhý rukáv 2x 

Triko – krátký rukáv 2x 

Šusťáková nebo softshell bunda 

Svetr/mikina 

Krátké kalhoty 

Oblečení na spaní 

Spacák, karimatka, polštářek 

Obuv – sandály, tenisky, holiny 

Spodní prádlo, ponožky a kapesníky 

Plavky, pro neplavce rukávky na koupání 

Pláštěnka 

Pokrývka hlavy 

Sluneční brýle 

Krém na opalování 

Hygienické potřeby: ručníky, mýdlo, hřeben, pasta a kartáček na zuby 

Svítilna + baterie 

Psací potřeby, blok, dopisní papír + známky 

Láhev na pití 

Batůžek na výlety 

Jídelní souprava – ešus, hrnek s uchem, příbor, utěrka (v případě, že ešus nemáte k dispozici a dáte 

dětem mělký talíř, přibalte jim prosím i hlubší misku na polévky). 

Prosíme vybavte děti v jejich vlastním zájmu holinami a pláštěnkami. V případě nepříznivého 

počasí je toto vybavení nezbytné pro jakoukoli táborovou činnost včetně konání osobní hygieny 

a tělesných potřeb!!!! Jistě nechcete, aby se Vám děti vrátily nachlazené jen proto, že musely 

chodit na záchod v mokré obuvi.  

Doporučujeme vybavit děti seznamem věcí, případně věci podepsat nebo označit. Zavazadlo (nejlépe 

starší kufr) a spacák + karimatku opatřete jmenovkou dítěte.  

Nedávejte dětem nové oblečení (v tom starším si tábor lépe a bez obav užijí), drahé šperky, 

elektroniku, mobilní telefony (pro mobilní telefony je v táboře slabší signál!!!!)…. Za případné 

ztráty neručíme!!!!  

 

Adresa tábora 
DT Zlaté Údolí 

jméno a příjmení dítěte 

Drhleny 

294 02 pošta Kněžmost 

V naléhavých případech volejte na číslo: 778 018 707 

 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti : 

 

……………………................................................. RČ : .............................. 

 

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

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, kašel, dušnost 

apod.), dítě nepřišlo v posledních 14 dnech do styku s osobami, kterým byla prokázána nákaza Covid-

19 nebo jim byla nařízena karanténa v souvislosti s Covid-19 a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 

nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do 

styku s osobami, které onemocněli jinou přenosnou nemocí. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 12.7.2022 do 19.7.2022 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

Adresa a  telefon  zákonného zástupce, či jiné k péči o dítě pověřené osoby dosažitelné v době konání 

tábora: 

......................................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

Upozorňuji u svého dítěte na  

............................................................................................................................. ......................................... 

 

......................................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

.................................................................................................................... .................................................. 

alergie na  

............................................................................................................................. ......................................... 

 

...................................................................................................................................................... ................ 

 

Současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se 

všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. 

 

 

Ve  Smržovce dne 12.7.2022                                                      .......................................................... 
                                                                                                                                 čitelný podpis zák. zástupce 
 

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu a dítě je povinně odevzdá spolu s průkazem pojištěnce  

Zdravotní pojišťovny a očkovacím průkazem při nástupu k odjezdu do tábora 

 
 



 

 

Informativní schůzka: více informací o letním táboře získáte 

od vedoucího letního tábora při odevzdání přihlášky, souhlasu se 

zpracováním osobních údajů a platbě dne 

16. 5. 2022 od 16:00 hodin na Zámečku. Kdo bude potřebovat                                                                         

fakturu pro zaměstnavatele, přineste prosím s sebou tento den  

fakturační údaje. Kdo se nebude moci dostavit, může zaplatit buď 

osobně u Romana Stehlíka po telefonické dohodě na tel. 778018707 

nebo na číslo účtu 182419530/0300 u ČSOB. Při platbě na účet 

prosím o zaslání informace SMS na tel. 778018707. Vzhledem 

ke kapacitě areálu tábořiště je počet účastníků letošního tábora omezen na 

70 dětí. Přihlášky začínáme přijímat nejdříve 16.5.2022 v 16 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

Letošní tábor se koná opět na osvědčeném tábořišti v Drhlenách. Cenu jsme 

s ohledem na nárůst cen potravin a výši dalších nákladů nutných k zajištění 

tábora stanovili na 4.150,- Kč. 

 
Odjezd do tábora:  v úterý 12.7.2022 v 15:00 hod. z Lidického nám.  ve Smržovce. 

   Sraz všech účastníků v 14:45 hod. 

  

Návrat z  tábora:    v úterý  19.7.2022 v 10:30 hod. do Smržovky na Lidické nám. 

   Prosíme rodiče, aby si děti převzali včas a osobně. 

 

Ubytování: chatky s postelemi a stany s podsadou. Děti na tábor potřebují vlastní spací 

pytel. 

 

Stravování:  5x denně. Děti potřebují vlastní jídelní soupravu (ešus, příbor, hrnek) 

 

Kapesné:    podle věku. Peníze si může každý táborník uschovat u svého vedoucího. 

 

Návštěvy:   návštěvy rodičů v táboře nejsou povoleny. Berte ohled zejména na malé děti, 

které jsou po návštěvách velmi rozlítostněné. 

 

Program:   sportovní a turistické akce, koupání, táboráky, rukodělná činnost,    

poznávání přírody …. Program tábora je přizpůsoben všem věkovým 

kategoriím. 
 

Potřebné náležitosti: při odjezdu každý táborník odevzdá „ potvrzení o bezinfekčnosti“ 

vyplněné a podepsané rodiči. Dále očkovací průkaz a průkaz pojištěnce a potvrzení 

lékaře o způsobilosti dítěte pro pobyt na letním táboře. Prosíme rodiče, aby při 

odjezdu měli s sebou k případnému nahlédnutí doklad o zaplacení tábora. 


