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Kdy: sobota 11. – neděle 19. srpna 2018

Kde: Ubytování je zajištěno v rekreačním středisku Račí hrad (Rakovnicko, Středočeský kraj). 

Adresa: RS Račí hrad 
270 33  Jesenice 
 

Celková cena tábora:   v případě, že na tábor zasíláte jedno dítě: 3.300,-Kč/dítě 
v případě, že na tábor posíláte sourozence: 3.000,- Kč /dítě 

 

Přihláška bude závazná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 500,- Kč/dítě na účet obecně 

prospěšné společnosti. 

Zbývající částku: 2.800,- /dítě, resp. 2.500,- Kč /dítě (jsou–li sourozenci) 
je potřeba uhradit do 30. června 2018 na níže uvedený bankovní účet, nebo osobně paní Jirušové 
(po  předchozí domluvě). 

Č. účtu: 193806093/0600 (jako variabilní číslo uveďte rodné číslo dítěte) 

Podmínky:  
V případě vážného onemocnění dítěte na táboře jej převezmu do domácího ošetřování. Souhlasím 

s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s 

archivací těchto fotografií a s jejich použitím  při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, 
tisku, na internetu, atp. Děti za své osobní věci zodpovídají samy. Rodiče mají právo na vyžádání 

nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 
 

Storno podmínky: 
20–10 dnů před odjezdem 30 % z ceny,9–4 dny před odjezdem 50 % z ceny, 3–0dnů před odjezdem 
100 % z ceny. V případě, že účastník z vážných důvodů (úraz, nemoc …) k pobytu nenastoupí a toto 

řádně prokáže věrohodným dokladem, krátí se stornopoplatky na polovinu. 

Při odjezdu je potřeba odevzdat (bez těchto dokumentů nebude dítě na tábor přijato): 
 vyplněný nástupní list dítěte na tábor s kopií průkazky zdravotní pojišťovny  
 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

Jako kolektiv křesťanských vedoucích tábora chceme, aby byl pobyt příjemný, zábavný 

i dobrodružný a děti odjížděly s mnoha pěknými zážitky. Jde nám také o spolupráci s Vámi, rodiči dětí, 

které na táboře budou. Proto rádi uvítáme Vaše nápady a připomínky. Pro děti, stejně jako v minulých 

letech, připravujeme mnoho zážitků v podobě soutěžení, her, vyrábění, prázdninového dovádění, a to 

hlavně v přírodě. 

Co nového letos na táboře společně zažijeme? 
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Důležité upozornění:  
 

Ve vašem vlastním zájmu doporučujeme podepsat svým dětem všechno oblečení, neboť děti své 

věci často nepoznávají. Každý rok se nikdo nepřihlásí k značnému množství věcí (převážně oblečení), 

které jsme nuceni následně vyhodit.  

Jednu speciální prosbu máme ohledně mobilních telefonů, tabletů, Ipadů a jiných elektronických 

zařízení nacházejících se ve vlastnictví dětí. Prosíme, aby tato zařízení zůstala doma, stále častěji je děti 

používaly během programu i ve volných chvílích, což působilo rušivě vzhledem k ostatním, 

i ke  koncepci celého tábora. Proto jsme v rámci organizačního týmu dospěli k rozhodnutí, že pokud 

u dětí tato zařízení uvidíme, budou jim po dobu trvání tábora odebrána a vrácena až při odjezdu domů. 

Zároveň respektujeme potřebu kontaktu a komunikace mezi Vámi a dětmi, k tomu můžete využít 

kontaktních telefonních čísel vedoucích, která naleznete na konci dokumentu. Pokud to situace bude 

umožňovat, můžete si s dětmi touto cestou i promluvit.  

Prosíme Vás také, nedávejte svým dětem s sebou na tábor ani žádné peníze, v průběhu pobytu 

děti nemají příležitost je využít.  Tábor je v přírodě a jde nám o to, aby si ji děti co nejvíce užily. Také se 

tak vyvarujete poškození či ztráty. Za osobní věci si zodpovídá každé dítě samo. 

 
 
Kontaktní čísla:  
hlavní vedoucí:  Michaela Jirušová:  725 677 206 

zástupce hlavní vedoucí:  Eva Schützeová 721 170 193 

zdravotnice:    Jana Straková  604 407 005 

 

 

Optimální čas pro komunikaci je mezi 18.00 - 19.00 h.  
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Co si vzít sebou 
 
 
Oblečení:  
doporučujeme starší – budeme hodně v přírodě 

� kalhoty krátké, dlouhé, tepláky 

� trička s krátkým rukávem, 

trička s dlouhým rukávem 

� mikiny, bunda 

� čepice, klobouk nebo šátek  

(ochrana proti slunci) 

� plavky, ručník 

� pláštěnka nebo nepromokavá bunda 

(opravdu nepromokavá) 

� kapesníky 

� spodní prádlo, ponožky 

� pyžamo 

 

Hygienické potřeby: 

� zubní kartáček, pasta 

� mýdlo, šampón 

� opalovací krém 

� ostatní dle vlastního uvážení 

 

Boty: 

� sportovní obuv (tenisky), pevnější boty 

na chození v přírodě (delší chůze) 

� holínky, nebo nepromokavé boty do 

deštivého počasí a bláta :) 

� sandále 

� přezuvky 

 

Ostatní: 

� nástupní list a zdravotní potvrzení, 

průkaz pojištěnce / kopie / 

(předat u autobusu vedoucímu 
tábora) 

� baterka  

� podepsaná láhev na pitnou vodu 

� postřik proti klíšťatům 

� malý batůžek

 


