
Dětský letní tábor 2018 „Lidé, kteří se bojí lesa, nejsou“ 

V Praze dne 30. 5. 2018 
 
Vážení rodičové a milé děti, 
  
náš tábor se blíží, a proto Vám posíláme některé důležité informace.  
 
1) Tábor se bude konat od soboty 28. 7. do soboty 11. 8. 2018 (2 týdny). 

2) Pojedeme autobusem. Sejdeme se v sobotu 28. 7. na stanici metra Opatov v 10 hodin na nástupišti 
městských autobusů směr Háje (jako každý rok - cca 100 metrů za zastávkou).  

3) Vrátíme se 11. 8. okolo 17 hodin rovněž autobusem a rovněž na Opatov, na stejné místo jako při odjezdu. 
Pokud přijedete autem, doporučujeme využít blízké parkoviště P+R Opatov. 

4) Před odjezdem (u autobusu) je nezbytné odevzdat: 
● originál či kopii průkazu zdravotní pojišťovny (stačí černobílá) 
● potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, podepsat jej může rodič dítěte, zákonný zástupce či osoba 

pověřená plnou mocí 
● posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený od lékaře (nově platný po dobu dvou let, 

takže si kopii uschovejte, může se vám ještě hodit) 
● podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, které jsou nezbytné 

pro administrativu a organizační zajištění tábora (včetně fotografií a videí) 
 
5) Peníze za tábor (3 800 Kč, další sourozenci 3 500 Kč) uhraďte bezhotovostním převodem na konto 

organizace Kondor číslo účtu: 2400901931/2010 Fio banka, Váš variabilní symbol dostanete emailem (pokud 
ne, prosím, ozvěte se nám). 
Nezapomeňte uvést variabilní symbol kvůli identifikaci Vaší platby. Částku je nezbytné uhradit do 25. 
6. 2018. 

6) Pokud chcete na tábor Vaše dítě přivézt či odvézt osobně, informujte nás prosím písemně nejpozději 7 dní 
před začátkem tábora, tedy do 21. 7. 2018. 

7) Na cestu dětem přichystejte oběd, svačinu a pití. 

8) Adresa tábora: Dětský tábor Tesla Kolín 
 Pošta Kácov 

 285 09 

Naše cesta povede autobusem do Kácova, odkud dojdeme bez batohů (ty poveze auto) na naše tábořiště ve                
Zderadinách u Kácova. Tábor je stanový (stany s podsadou), na soutoku dvou potoků. Jako jiné roky i letos je pro                   
děti připravena celotáborová hra, různé zábavné činnosti a kromě toho spoustu nových zážitků. Součástí tábora               
také opět bude 2 až 3denní výlet za krásami okolí. 
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Máme však na Vás také několik požadavků.  

Není přípustné, aby na táboře kdokoliv kouřil a pil alkohol. Tito provinilci budou posíláni domů. Prosíme, aby děti                  
s sebou neměly mobilní telefony a jinou dražší elektroniku. Nehledě na to, že na táboře nemáme elektřinu,                 
chceme dětem zprostředkovat plný zážitek soužití s přírodou bez moderní techniky. Tedy prosíme, mobily nechte               
doma, abychom je nemuseli zabavovat a vracet až na konci tábora. :-) 

Dále vás žádáme, neposílejte balíky plné sladkostí. Děti mají na táboře sladkostí dost. Pokud si i tak                 
neodpustíte přilepšit svým ratolestem, zašlete pouze drobnosti, sladkosti mají tendenci se po čase roztéct a lákat                
vosy, které nás v průběhu tábora otravují. 

Kromě toho chceme zdůraznit klasické pravidlo pro rodiče: nenavštěvovat děti na táboře, i když začátek, zvláště                
pro malé děti, nemusí být lehký. Kdykoliv během tábora je možné kontaktovat vedoucí na uvedených číslech. 

Prosíme, prohlédněte dětem dva dny před odjezdem vlasy kvůli vším. Pokud byste náhodou zjistili, že dítě vši                 
má, neznamená to, že by nemohlo jet na tábor. Zahajte kroky potřebné k odstranění vší a informujte nás o této                    
situaci, abychom mohli v léčbě pokračovat a zabránili tak dalšímu šíření. Předem děkujeme za pochopení a                
otevřenost. 

 
Veškeré povinné dokumenty k táboru jsou v příloze tohoto dopisu. 
 

Informační schůzka pro rodiče 
 
Letos nově pro rodiče pořádáme nepovinnou a neformální informační schůzku. Bude cílená především na rodiče 
dětí, které s námi letos jedou poprvé, a na zodpovězení všech vašich případných otázek ohledně programu 
tábora, vybavení pro děti či čehokoli dalšího. Vítáni mezi námi samozřejmě budou i rodiče dětí, které již s námi 
jezdí pravidelně. 
Schůzka se bude konat ve středu 27.6. od 18:00. Místo upřesníme podle počtu zájemců. Pokud tedy máte zájem 
se této informační schůzky zúčastnit, napište na můj e-mail (kristy.pospisil@seznam.cz) do 14.6, ať víme, kolik 
nás bude. 
 
 
Mějte se hezky, těšíme se na Vás. 
 
Kristýna Pospíšilová tel.: 737 043 257; kristy.pospisil@seznam.cz  

 
Anežka Kabátová tel.: 731 831 340; anezka.kabatova@gmail.com 
 
Pokud budete cokoli potřebovat, volejte, mailujte, pište.  

 

http://kristy.seflova@seznam.cz/
http://kristy.seflova@seznam.cz/
mailto:anezka.kabatova@gmail.com
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Doporučené vybavení dětí: 
Věci doporučujeme uložit dětem do 12 let do kufru (aby se vešel pod postel - max. výška 21 cm) a nad 12 let do 
batohu (kvůli cestování a výletu). 
Všechny věci, hlavně jídelní potřeby, označit! (malým dětem výrazně) 
Nedávat dětem sebou cenné a snadno poškoditelné předměty. 
Nebalte dětem samy, ale s nimi, aby děti věděly, co kde mají. K výběru vhodného oblečení přistupujte 
s vědomím, že jej děti mohou snadno zničit (roztrhnout či ušpinit k nepoznání). Je bezpečnější dát dětem spíše 
starší oblečení. 

Důležité věci, na které se někdy zapomíná, a které pak hodně chybí: 
Holinky 
Pláštěnka 
Svítilna s náhradními bateriemi 
Sáček na jídelní potřeby (např. látkový, ze síťoviny) 
Prostěradlo jednolůžkové (ideálně s gumou, aby se neshrnovalo) 
Batoh na puťák (Nejdůležitější je, aby dobře seděl na ramenou, ideálně měl i popruhy, které na delší 
vzdálenosti zvyšují pohodlí. Nemělo by se jednat o malý batoh pro dospělé. Příklad takového batohu pro 
menší a větší děti můžete najít zde: 

  

Oblečení: 
trička s krátkým a dlouhým rukávem 
mikiny 
teplý svetr (většinou k posezení u ohně - snadno se může stát, že načichne, nebo na něj dopadne jiskra) 
krátké kalhoty, dlouhé kalhoty 
bunda (větrovka, softshell...) 
nejméně 7 párů ponožek (14 ks) 
2 páry teplých ponožek 
nejméně 7x spodní prádlo  
kapesníky 
oblečení na spaní + prostěradlo (dírky v prostěradle nevadí) 
plavky 
pláštěnka s kapucí - opravdu je lepší pláštěnka za 100 Kč než super goretexová bunda za tisíce, informace je 

ověřena letitými zkušenostmi z polních podmínek. 
šátek (víceúčelové oblečení: na krk, na hlavu, na ruku, na hry) 
čepice proti slunci, tmavé brýle 
pytel na špinavé prádlo - igelitky jsou nevhodné, nemáte-li plátěný sak, dobře poslouží i povlečení na polštář 
boty sportovní (botasky) a turistické (pohorky apod.) - ideální je, mají-li již děti boty prošlápnuté, ale i s tím si 

umíme poradit. Většinu času na táboře stráví děti v teniskách, je veliká šance, že je minimálně hodně 
zamažou.  

boty do vody (do potoka)  

Toaletní potřeby:  
ručník, sprchový gel nebo mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, šampon, opalovací krém, prostředek 
proti hmyzu  
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Ostatní potřeby:  
kapesné do 200 Kč (nakupovat mohou děti pouze na puťáku nebo během jednodenního výletu, takže víc peněz 
ani neutratí).  
spacák + karimatka 
lžíce + ešus s víčkem - obojí výrazně označit - je dobré, když je ešus v nějakém obalu s poutkem (např.: síťka 

od cibule, brambor). Jde o to, že ešusy visí u kuchyně na hřebíčkách, ze kterých snadno padají. 
láhev na vodu - u nejmenších dětí 0,75l pet láhev je úplně nejlepší, různé „dětské čutorky“ většinou nefungují. 
svítilna s náhradními bateriemi (nejlépe led-diodová, víc svítí a déle vydrží) stačí obyčejná 
nůž v pouzdře nebo kapesní nůž 
krabička poslední záchrany (šití, spínací špendlík, nůžtičky, prádlová guma apod.) 
několik náplastí s polštářkem, notýsek + propisovačka, dopisní potřeby se známkami, pastelky, provázek, starší 
látka (event. oděv či kostým) k použití na hry a divadla, hudební nástroje a zpěvníky z minulých let. 
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BEZINFEKČNOST 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil  

dítěti………………………………….…  

narozenému……………………………  

bytem…..………………………………  
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) či zavšivení 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 onemocněly přenosnou nemocí.  
 
Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora, od 28. 7. 2018 do 11. 8. 2018.  
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  
 

V ………………… dne 28. 7. 2018 

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na LDT. …………….………………… 
 
 
Kontakt na dostupné rodinné příslušníky během tábora (vztah k dítěti + mobil): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
--------------------------------------------------NEODDĚLUJTE-------------------------------------------------- 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ 
Osobní údaje, které budou zpracovány: 

● jméno a příjmení, bydliště a datum narození přihlášeného dítěte 
● emailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů, další osobní údaje uvedené na povinných 

dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnostni, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o 
zdravotní způsobilosti 

● fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora 
Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. 
Níže uvedené se týká pořizování fotografií na táboře a jejich zveřejnění na našem webu. Bez vašeho souhlasu 
není možné fotografie z tábora umístit na náš web taborkacov.cz a facebookové stránky Máme rádi tábor Kácov.  
V praxi to znamená, že vždy po táboře umístíme na tento web cca 100 nejhezčích fotek z tábora. Letos bychom 
rádi přidávali fotky i průběžně na facebookovou stránku, abyste vy, rodiče, měli přehled o táborovém dění. Pro 
jiné účely je nevyužíváme. 

jméno, příjmení dítěte: ..........................................................................  

datum narození: ..........................................................................  
Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s 
pořizováním a používáním fotografií, na kterých je zachyceno mé dítě. Souhlasím s tím, aby byly fotografie 
zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely. Svůj souhlas uděluji výhradně pro webové stránky 
http://www.taborkacov.cz, facebookovou stránku Máme rádi tábor Kácov a materiály využité v rámci propagace 
Kácovského tábora. 
Souhlasím také ze zpracováním osobních údajů nezbytných pro administrativu a organizační zajištění tábora.  

V ............................................................... dne: 28. 7. 2018  

Podpis zákonného zástupce: …...................................................  

 

http://www./

