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Letní tábor ve Svratouchu 

 

Vážení rodiče, pročtěte si, prosím, důkladně informace k táboru. 
 

Letos se dostaneme do doby před přelomem letopočtu. Do dávných Irských legend a 
bájí. Keltští bohové nám odkryjí tajemství dávného života a dotkneme se kouzla 

Triqvetra. Naučíme se ogham, vyzkoušíme keltská jídla, zatančíme si na Irskou hudbu. 
Mytologie nás provede symbolikou stromů a kamenů. Vyzkoušíme řemesla, práci s kůží, 
šperky z drátů, keramiku, a stavby z kamenů. Zažijeme dobrodružství a napětí při hrách 

na motivy legend.   
 

Termín tábora:         neděle  7. července - sobota 20. července 2019 

Cena tábora:             3.800,- Kč 
 

Závaznou přihlášku vyplňte a zašlete obratem na adresu SVČ Litomyšl  - stačí naskenovat a 

poslat na e-mail. adresu – viz níže nebo obyčejně poštou, platbu je nutno provést do konce 

května (na tento tábor může přispět FKSP vašeho zaměstnavatele, upozorněte jej však 
předem). Doporučuji sledovat aktuální nabídku na příspěvek od zdravotních pojišťoven, 
podmínky se často mění. Potvrzení pro pojišťovnu vám vystavíme na požádání. 
 

Způsob úhrady: převodem č. účtu -  211390619/0600 

                            variabilní symbol – 07072019 

                            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) 

          - kartička zdravotní pojišťovny (nebo její kopie) – zkontrolujte platnost 

          - zdravotní a očkovací průkaz dítěte (nebo jeho kopie) 

          - posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci originál + 1 kopii 

(bude vyžadovat kontrola z OHS na základě zákona č. 258/2000 sb., par. 9). Potvrzení od lékaře je 
platné dva roky, můžete použít i potvrzení, které jste měli pro dítě na školu v přírodě, nebo na 
lyžařský výcvik. Nesmí být však starší než dva roky od vydání a to po celou dobu tábora! 

Podepsanou závaznou přihlášku pošlete obratem (pozor má 3 strany). 

 

Příjezd na tábor: v neděli 7. července od 13:00 do 14:30 - doprava vlastní 

Prosím dodržte čas příjezdu, abychom mohli rozjet program. Děkuji 

Odjezd: v sobotu 20. července v 10:00 z tábora Svratouch vlastním autem 

Stravování: první jídlo na táboře bude večeře, poslední snídaně.  
 Během tábora jídlo 5x denně (vaří Zdenička, Markétka a Olinka ) 
 Pitný režim zajišťujeme a kontrolujeme. 

Ubytování: ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Stany jsou vybaveny molitanovými 

matracemi a dekou. Je nutné vzít si vlastní teplý spací pytel a doporučujeme i karimatku na 
případné přespání pod širákem. 

Upozornění: děti jsou pojištěné proti úrazům a ztrátám pouze minimální pojistkou. Pokud nejsou 
v současné době již pojištěny, doporučujeme uzavřít pojistku po dobu tábora. 

 Pokud vaše dítě užívá léky, odevzdejte je při příjezdu zdravotníkovi, který bude dbát 

na jejich pravidelné užívání. O všech zdravotních potížích dítěte nás informujte. Nebojte se 
nám říct všechno! Nezapomeňte zmínit i diety. Pomůžete tím svému dítěti. Zdravotníci jsou Jarda 
a Olinka Bauerovi  záruka kvality. 

 

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. SVČ Litomyšl je nuceno 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. 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 bude nutné ukončení jeho pobytu na táboře, které bude 
potvrzeno od  lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky z ceny tábora, která je závislá 
od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí tábora. 

Jiné 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). 

Další informace Vám rádi poskytneme: tel.: 461 615 270 nebo 737 942 887 (mobil i v době 
tábora), e-mail: ddm@.litomysl.cz, plihalova@ddm.litomysl.cz  

Hana Plíhalová Šafaříková, hlavní vedoucí tábora 
 

Seznam věcí na tábor:  
 
Je třeba přihlédnout k chladnějšímu počasí na Vysočině, hlavně v noci. 
- teplý spacák, případně deku navíc, polštářek, karimatku, plyšáčka 

Pláště, keltské oblečení – vhodné pro řemeslníka i válečníka, Magické předměty, kameny. 

dřevo z posvátných stromů a vše, co by vám mohlo usnadnit život v tak těžké době.  

Kleště na drátování a tričko vhodné k potisku. 

Civilní oblečení: na cestu, dále tepláky, mikiny, svetry, tílka, trička, spodní prádlo, ponožky, 
kraťasy to všechno raději ve větším množství . Nepromokavá bunda, čepice,   
plavky, oblečení na spaní ve stanu, bavlněný šátek, kapsář do stanu a vše co vám pomůže přežít 
v tak drsném prostředí  
 

Po minulých zkušenostech připomínáme pláštěnku a gumáky 

- pláštěnku dostatečně dlouhou a pevnou! (nepromokavá bunda nestačí) 

boty: outdoorové kotníkové + botasky nejlépe dvoje + tenisky + sandálky 

+ gumové holinky  

hygienické potřeby:  
ručníky, ručník k rybníku, zubní pasta a kartáček,  
mýdlo, šampon atd., toaletní papír (našim zvykem je vybrat toaletní papíry na začátku tábora a o 
doplnění na toaletách se po celou dobu stará zdravotník) 
Děti se musí sprchovat jednou za tři dny, ale do sprchy mají přístup každý den. 

důležité: 
kompletní ešus nebo misky na jídlo, lžíce, hrnek na pití, utěrka,  
baterka, zápisník, tužka, kapesní nůž, škrabka na brambory, 
knížka na čtení, hudební nástroj, deskové a karetní hry, 
batoh na záda, lahev na pití 
kapesné (200 - 400 Kč), jednou půjdeme do civilizace a bude obchod pana Dobroty. 
Nezapomeňte pracovní oblečení a obuv, které si může dítě zamazat od barev. 
 
Doporučujeme důkladně zvážit, zda vaše dítě potřebuje v době tábora mobilní telefon nebo jiné 
elektronické zařízení. Za ztrátu nebo poškození neneseme žádnou zodpovědnost. Používání el. 
zástrček v chatě pro nabíjení telefonů je značně omezené. Telefonát s vašim dítětem, vám rádi 
umožníme na čísle 737 942 887 nebo na číslech oddílových vedoucích. 
Doporučuji telefonovat v poledním klidu, program máme až do večerky a zvláště u malých dětí 
není vhodné je vytrhávat z programu.  
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