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Letní tábor 2015 

 

Harry Potter  
 

 

Tábor se koná v termínu od 18. 7. do 1. 8. 2015 na táborové základně Morgana. Tábořiště se 

nachází na rozhraní lesa a louky v romantické krajině nedaleko města Ledeč nad Sázavou. 

Ubytování je po dvou ve stanech s dřevěnou podsadou (větší děti) nebo v budově bývalé 

hájovny, jež tvoří táborové zázemí (nejmenší děti). Doporučujeme dovézt si vlastní 

karimatku. 

Stravování je zajištěno 5x denně, vaří nám 2 zkušení táboroví kuchaři a děti se na přípravě 

jídla občas také podílejí.  

Hlavní náplní tábora je celotáborová hra „Harry Potter“, proto vybavte své dítě kostýmem - 

obyčejná bílá košile a černý plášť (viz. školní uniforma ve filmu). Kouzelnické hůlky si děti 

budou vyrábět v rámci CTH, proto není vhodné, aby byly součástí kostýmu. Dále jsou na 

programu výlety (pěšky, vlakem nebo autobusem), koupání, táboráky, míčové a různé 

společenské hry, soutěže a v případě deštivého počasí hry v jídelně. 

 

Doprava dětí je zajištěna obvykle vlastním autobusem (bude upřesněno podle počtu 

účastníků), zavazadla dodávkou. Do tábora se jde část cesty pěšky, proto je nutné vybavit děti 

vhodnou obuví. Sraz účastníků bude v sobotu 18.7.2015 v dopoledních hodinách.  

Přesné informace o srazu a návratu účastníků /případně doplnění vybavení k celotáborové hře/ 

obdrží přihlášení v průběhu června 2015. 

 

Cena tábora pro letošní rok je vzhledem k navýšení cen potravin, plynu a pohoných hmot 

stanovena na níže uvedenou částku. Tábor finančně podporuje Pražská organizace Pionýra, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrát hl. m. Prahy. 
 

Základní cena tábora: 3 600,- Kč 

Sleva pro členy Pionýra - 300,- Kč 

Sleva při zaplacení do 27. 4. 2015 - 100,- Kč 
 

Někteří zaměstnavatelé na dětské tábory finančně přispívají, potvrzení o ceně a konání tábora 

nebo fakturu Vám na požádání vystavíme. 

 

Přihlášku společně s kopií posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je třeba zaslat nejpozději 

do 29. 5. 2015 na adresu: Tomáš Běhan, Kubelíkova 7, Praha 3, 130 00.  Případné další 

informace jsou k dispozici na tel. 604 488 259, e-mailu ps137@volny.cz nebo internetových 

stránkách http://www.137psrobinsoni.cz. 

Úhrada poplatku složenkou nebo převodem na bankovní účet č. 2400082999/2010 

nejpozději do 28. 5. 2015. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (v případě 

sourozenců jednoho z dětí). Platba v hotovosti nebo jiné výjimky jsou možné po dohodě. Dítě 

je považováno za přihlášené až po zaplacení poplatku. V případě neúčasti přihlášeného dítěte 

z jiných než zdravotních důvodů si účtujeme storno poplatek 500,- Kč. 

 

Uvítali bychom, pokud byste o nás dali vědět ve svém okolí (rodina, škola apod.) dětem, které 

by se také chtěly zúčastnit našeho tábora. 
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Seznam věcí na 14denní pobyt na táboře : 

 

6x  tepláky nebo hrací kalhoty                                                  

5x mikina nebo svetr                                                                   

8x triko s krátkým rukávem                                                        

5x triko s dlouhým rukávem                                                       

4x tílko                                                                                            

15x ponožky                                                                                  

4xteplé ponožky                                                                           

15x kalhotky /slipy/                                                                       

oblečení na spaní /tenká tepl. souprava/                               

4x kraťasy                                                                                      

2x plavky                                                                                        

Pantofle, sandály 

Pevné boty na výlet 

Tenisky, holínky 

Větrovka, pláštěnka 

Kšiltovka, šátek 

Slun. brýle, krém na opalování 

Šampon, sprchový gel,  

Zubní kartáček + pasta, kelímek! 

Hřeben /sponky, gumičky/ 

2x ručník + 1x osuška na koupaliště 

Plovací vesta /neplavci/ 

Zábavná hra, knížka, hračka, hudební nástroj 

Dopisní papír + známky + obálky /mladší děti 

nadepsané/ 

Psací potřeby, pastelky, blok 

Zavírací!!!!!!!!! kapesní nůž 

Vetší baterka + baterie podepsaná! 

Láhev na pití 

Spacák, deka, karimatka /podepsat spacák i obal/  

Ešus, lžíce, plastový hrníček ¼ l s ouškem      

Pytel na špinavé prádlo - látkový                           

Táborový kostým 

Batůžek na výlet

 

Všechny věci podepište (platí i pro starší děti) - zvláště se to uplatní, když sušíme pohromadě velké 

množství věcí. Berte na vědomí, že jedeme do přírody, takže se mohou případně i poškodit. 

 

Do batůžku na výlet se musí vejít láhev s pitím, svačina, pláštěnka a tepláky/kalhoty. Plovací vestu 

můžeme neplavcům zapůjčit. 

 

U odjezdu prosím odevzdejte: očkovací průkaz, kartičku zdr. pojišťovny, bezinfekčnost a léky, 

které dítě trvale užívá /s popisem dávkování!/. Rodiče mladších dětí mohou k vedoucímu uložit 

i kapesné asi 300 Kč a předem napsané pohledy. 

 

Nedávejte dětem s sebou cenné věci a mobilní telefon. Budete-li chtít jakoukoli informaci o svém 

dítěti, kontaktujte v nezbytných případech vedoucího tábora na tel. čísle 604 488 259.   

 

Děti od 10 do 15 let by měly mít s sebou jakoukoli průkazku s datem narození a fotografií. Jedná se 

nám o slevy na autobus a vstupné. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
dítěte na letní tábor s turistickým zaměřením 

 
který se koná na táborové základně Morgana od 18. 7. do 1. 8. 2015 

Jméno a příjmení dítěte:...........................................…...............rodné číslo......…………………………. 

Bydliště........ …...........……………………..............……...........................….....PSČ............................... 

Zdravotní pojišťovna................................................................................................................................... 

Příjmení a jméno otce: … ………............................…………………....tel.: ……..….................……….. 

Příjmení a jméno matky: … ….…..........................……………………..tel.:………………………..........  

Bankovní spojení: …………………………..……. č. účtu: ……..………………….…………….............. 

kód banky … ………….. ……..  ..  specifický symbol : …………..………………………...................... 
(vyplňujte v případě, že provádíte úhradu poplatku převodem z účtu) 

Kontaktní e-mail: .................................................................................................................................... 

Odkud jste se dozvěděli o táboře:……………………………………………………………............... 
(pouze u dětí, které s námi jedou poprvé) 

 
Potvrzuji správnost uvedených údajů a dávám tímto souhlas, aby sdružení Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné nám. 

977/24, Praha 1 jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem 

101/2000 Sb. mé osobní údaje, resp. osobní údaje dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, uvedené na této přihlášce. 

Správce prostřednictvím svých zpracovatelů je oprávněn zpracovávat tyto údaje v rozsahu nutném pro svou činnost, 

vyplývající ze Statutu sdružení Pionýr. 

Souhlas uděluji do písemného odvolání, případně do doby jednoho roku po ukončení mé registrace resp. registrace 

dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, u sdružení Pionýr. Poté správce prostřednictvím zpracovatele nejpozději do 

jednoho roku údaje zlikviduje. 

Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice sdružení Pionýr. 

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

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

vzal na vědomí, že návštěvy rodičů nejsou z výchovných důvodů povoleny. 

 

V případě nutnosti, souhlasím - nesouhlasím s převozem mého dítěte v autě osobou pověřenou 

provozovatelem tábora. 

 

 

 

Datum:  

 

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

 podpis rodičů 
 

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

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

Přihlášku prosím neoddělujte ani jinak neupravujte! 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti 
 

(podepište v den odjezdu na tábor a odevzdejte při odjezdu) 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: 

 

Jméno a příjmení:……............................................……........rodné číslo..........................……..….…. 

Bydliště........................................................................…………...........……........................................ 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a obvodní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Prohlašuji též, že v posledních 

14 dnech nepřišlo mé dítě do styku s osobou, která onemocněla přenosnou nemocí. 

 

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

nepravdivé. 

 

V..............................dne............................. 

 

 

 

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

 podpis rodičů 

 



 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
  

 

 

  

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného 

dítěte 

 

datum narození 

 

adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu 

 

  

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

 

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

 

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

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci  

a. je zdravotně způsobilé *)  

b. není zdravotně způsobilé *)  

c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)...............……...........................................  

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně 

zdravotní způsobilosti. 

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě  

a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE  

b. je proti nákaze imunní (typ/druh)............................................  

c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ............................................  

d. je alergické na.............................................................  

e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)........................................................................................  

 

  

  

 

  

datum vydání posudku 

 

  

podpis, jmenovka lékaře 

razítko zdrav. zařízení 

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby 

dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu 

zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař 

provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.  

 

  

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby 

 

Vztah k dítěti 

 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních 

rukou dne 

 

  

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

 

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

 

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

    

  

  

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

podpis oprávněné osoby 

 

  

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ............................................. 

(stvrzuje se přiloženou "doručenkou")________________ *) Nehodící se škrtněte."  

 


