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Vážení rodiče,  

 

letní tábor Řadov v Brandýse nad Orlicí se v roce 2017 jmenuje 

 

 

PEVNOST  ŘADOV  
 

Sice malá, stojí pevně jako skála nad Orlicí ve svahu. „Tak co? Máte odvahu ?“ 

Zažijete velké dobrodružství, na vlastní kůži si vyzkoušíte život v jiných 

podmínkách, ale budeme se věnovat i lovu, rybolovu, výpravám za dobrodružstvím 

a mnohému dalšímu … 

 

Termín tábora:         sobota  1. července - sobota 15. července 2017 

 

Cena tábora:            3.500,- Kč 

 
Podepsanou závaznou přihlášku pošlete obratem (pozor má 2 strany) na adresu DDM 

Litomyšl. Platbu je nutno provést do konce května (na tento tábor může přispět FKSP Vašeho 
zaměstnavatele, upozorněte jej však předem). Pokud jste tento rok nečerpali příspěvek zdravotní 
pojišťovny, vystavíme Vám potvrzení o zaplacení a účasti dítěte na táboře. Doporučuji sledovat 
aktuální nabídku zdravotních pojišťoven, podmínky se často mění. 

Způsob úhrady: převodem č. účtu -  211390619/0600 

                            variabilní symbol – 02072016 

                            zpráva pro příjemce – jméno dítěte 

Doklady, bez kterých nemůže dítě nastoupit na tábor odevzdáte před odjezdem:  

         - čestné prohlášení rodičů (vyplňte nejdříve 1 den před odjezdem na tábor) 

         - platná legitimace - kartička zdravotní pojišťovny (nebo kopie) 

         - zdravotní a očkovací průkaz dítěte (nebo kopie) 

         - posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci - originál a kopii (bude 

vyžadovat kontrola z OHS na základě zákona č. 258/2000 sb., par. 9). Potvrzení od lékaře je 
platné celý rok, můžete použít i potvrzení, které jste měli pro dítě na školu v přírodě nebo na 
lyžařský výcvik. Nesmí být však starší než 1  rok od vydání ! 
 

Odjezd: V sobotu 1.7.2017 z vlakového nádraží v Litomyšli (s sebou do vlaku jen          

příruční batůžek se svačinou + pláštěnku).Hodina odjezdu a příjezdu bude 
upřesněna v červnu. Je možné přivézt dítě přímo na tábor – prosíme napsat  
do přihlášky. (Zavazadla dětí budou tam i zpět odvezena nákladním autem. 
Děti je nutné předat i vyzvednout osobně.)               

Příjezd: V sobotu 15.7.2017 na vlakové nádraží v Litomyšli.            

Stravování: První jídlo na táboře bude večeře, poslední snídaně + balíček na cestu 
 domů. Během tábora jídlo 5X denně. 

Ubytování:V dřevěných chatkách nebo v hlavní budově. Je nutné vzít si vlastní 

           spací pytel, karimatku, prostěradlo a malý polštářek, případně deku a     
            plyšáka na spaní. 

Upozornění: Děti nemůžeme pojistit proti úrazům a ztrátám. Pokud nejsou v současné době již 
pojištěny, doporučujeme uzavřít pojistku po dobu tábora. 
  
 

http://www.litomysl.cz/ddm


 

 Pokud Vaše dítě užívá léky, odevzdejte je při odjezdu zdravotnici, která bude dbát 

na jejich pravidelné užívání. O všech zdravotních potížích dítěte nás informujte.  
Zdravotnicí je Aneta Girčáková. 

 

Stornovací podmínky: 
Přihlášený účastník (prostřednictvím zákonného zástupce) má kdykoliv před započetím tábora 

právo odstoupit od účasti na táboře. Stornování pobytu je nutné provést písemně 

doporučeným dopisem. Při stornu je rozhodující datum odeslání. DDM Litomyšl je nucen v 
případě zrušení účasti na táboře účtovat stornovací poplatek na pokrytí vzniklých nákladů. 

Stornovací poplatky:                                                                                                                
30% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 30 – 15 dnů před stanoveným odjezdem. 
50% z ceny tábora, dojde-li ke zrušení účasti v době 14 – 1 den před stanoveným odjezdem. 
100 % z ceny tábora, nenastoupí-li dítě na tábor vůbec. V případě závažných omluvitelných 
důvodů bude výše storno poplatku stanovena rozhodnutím vedoucího tábora. 
Stornovací poplatek se nehradí v případě, že si přihlášený najde za sebe náhradníka. Pokud dítě 
v průběhu tábora onemocní a lékař potvrdí ukončení jeho pobytu na táboře, je možné zažádat o 
vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá na délce účasti dítěte na táboře. O výši 
částky rozhoduje vedoucí tábora. 

 

Jiná ustanovení: 

V případě závažného porušení táborového řádu nebo svévolného opuštění tábora bude 

dítě z tábora okamžitě vyloučeno bez nároku na finanční vyrovnání (dopravu zajišťuje 

zákonný zástupce na vlastní náklady). 

Návštěvní den: V neděli 9.července  2017 od  14 do 18 hodin (prosíme Vás, abyste děti 
nenavštěvovali v jiné dny, rušili byste je v táborovém programu).  
                  

Seznam věcí na tábor:  
Na cestu vhodné oblečení a pohorky nebo jinou koženou obuv. Do kufru nebo batohu již 
uvedené věci na spaní, pyžamo, rezervní boty, teplákové soupravy, větrovku, tílka, trička, trenky, 

plavky, pláštěnku, spodní prádlo, ponožky, košile, kapesníky, čepici, šátek, šortky, gumové 

boty.  

Jídelní souprava: ešus (vícedílný) nebo 2 misky, lžíce, hrníček (plechový, plastový) 

Hygienické potřeby:  
ručníky, zubní pasta a kartáček, mýdlo, šampon atd., toaletní papír, hřeben, opalovací krém, 
repelent, případně sluneční brýle 

Ostatní potřeby: 
baterka, zápisník, tužky, šicí potřeby, knížka na čtení, přenosný hudební nástroj, kapesné (200 – 
300 Kč) 

Celotáborová hra je pro všechny děti stejná, ale mimo ni se jednotlivé oddíly více věnují 

těmto činnostem: 

1. rybářství   

2. lov (myslivost) – po domluvě s p. K.Veselíkem (tel.608625449) 

3. sport 

4. výtvarné dílny 

Zakroužkujte, prosím, závazně na přihlášce zvolený oddíl. (V případě velkého počtu zájemců 
o jeden oddíl si vyhrazujeme právo Vaše dítě přeřadit do jiného oddílu.) 

Ve volném čase se děti mohou věnovat plastikovému modelaření. 

Informace k celotáborové hře dostanete později s časem odjezdu na tábor. 

Doporučujeme zvážit, zda Vaše dítě potřebuje v době tábora mobilní telefon nebo jiné 

elektronické zařízení. Za ztrátu nebo poškození neneseme žádnou zodpovědnost.  

 

Další informace Vám rádi poskytneme: tel.: 461 615 270 nebo 737 155 604 ( mobil  
i v době tábora ), e-mail: ddm@.litomysl.cz, drobny.libor@seznam.cz 
 

Libor Drobný, hlavní vedoucí tábora 
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