
 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2022 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Pořadatel: Pionýrská skupina Veteráni  

Termín: 16.7. – 23.7.2022 

Místo: táborová základna Dolní Světlá v Lužických horách 

Kapacita: max. 30 dětí 

Věk: od 6 do 15 let 

 

Zaměření tábora: 

Jsme klasický stanový tábor bez elektřiny. Takový, kde jsou děti celý den v přírodě a v průběhu 

tábora je provází příběh celotáborové hry, která je připravována již několik měsíců předem. Vždy se 

snažíme zábavnou formou seznámit děti se znalostmi o přírodě, s její ochranou a s pravidly pobytu v ní 

(orientaci v terénu, šifrování tajných zpráv, rozdělávání ohně apod.). Prohlubujeme jejich manuální 

zručnost, svaly a v neposlední řadě i hlavičky. 

Dle tématu se vždy pokoušíme seznámit děti s něčím novým a připravit jim jistý 

„nezapomenutelný“ zážitek. Hrajeme spoustu skupinových i individuálních her. Samozřejmě nechybí 

táboráky, sportovní turnaje a spousta legrace. 

S přihlédnutím k věku se děti aktivně podílí na provozu tábora formou denní služby: pomáhají 

při přípravě jídla (škrábání brambor), zpracování dřeva na topení v kuchyni i na táborák, sami si uklízí 

své stany i celý tábor, myjí nádobí apod. Tím se děti učí, že některé věci v životě nejsou zadarmo a je 

třeba se o ně přičinit. Všechna činnost probíhá za dohledu a pod vedením vedoucích. Je kladen důraz 

na samostatnost, ale i na schopnost spolupráce a začlenění se do kolektivu. 

 

Tábořiště: 

Tábořiště se nachází na rozlehlé louce v Dolní Světlé, kousek od říčky Svitavky v Lužických 

horách, nedaleko Německých hranic. 

Širší okolí tábořiště pak nabízí více než mnoho možností kam vyrazit na celodenní výlety. 

 

Ubytování: 

Děti i vedoucí tábora spí ve vlastních spacích pytlích ve dvoulůžkových plátěných stanech 

s dřevěnou podsadou a podlážkou. Pohodlná lůžka zajistí matrace, které jsou součástí vybavení stanů. 

Tábořiště samozřejmě zahrnuje hygienické zázemí (sprchy, suché WC), samostatnou budovu, 

vybavenou kuchyní a jídelnou, včetně schválení tábora okresní hygienickou stanicí.  



 

 

Přímo u tábora je také louka pro míčové hry, zabezpečené ohniště a již zmiňovaný potok pro 

rychlé letní svlažení.  

 

Stravování: 

Jídlo je dětem podáváno pětkrát denně. Stravu připravuje zkušený táborový kuchař s důrazem 

na vyváženost a pestrost stravy, samozřejmě vlastní všechny potřebné doklady k této činnosti. Pitný 

režim je zajištěn po celý den nádobami s čajem nebo šťávou. Čerstvost potravin zaručuje zásobovač 

denním nákupem po místních prodejnách, pekárnách apod. 

 

Vedení: 

Vedení je svěřeno zkušeným vedoucím, kteří pracují s dětmi již několik let. Vychováváme si i 

potřebné nástupce a jsou to hlavně lidé, kteří stejně jako Vaše děti prožili řadu let část prázdnin na 

našem táboře. 

 

Zdravotní péče: 

Na zdravotní stav dětí dohlíží během tábora kvalifikovaný zdravotník. V naléhavých případech 

je domluvená spolupráce s oblastní nemocnicí v místě konání tábora. 

 

PŘIHLÁŠENÍ 

 

Cena tábora: 3300 Kč 

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

nebo fakturu Vám na požádání vystavíme. Zároveň i zdravotní pojišťovny přispívají nemalou částkou 

na dětskou rekreaci, nezapomeňte se informovat u té své. 

 

Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 15.5.2022 

Termín zaplacení tábora: 

 nevratná záloha (1500 Kč) do 15.5.2022 

 doplatek nejpozději do 26.6.2022 

 

Storno poplatek: 

Rozpočet tábora je dimenzován na účast 30 dětí a většina plateb, jako jsou náklady na 

pronájem, režii, dopravu, hygienické a zdravotnické prostředky, dárkové předměty apod., jsou hrazeny 

již několik týdnů před začátkem tábora. Když některé z dětí nejede, prodražuje se pobyt ostatních dětí, 

a proto není možné vracet celou částku zaplacenou za pobyt na táboře. Z tohoto důvodu jsme nuceni 

stanovit storno podmínky. 

Poplatek při nenastoupení dítěte na tábor činí 1500,- Kč. 



 

 

Naše PS pořádající letní tábor je nezisková dobrovolná organizace. Rozpočet je vyrovnaný, a 

nemáme tedy z čeho pokrývat ztrátu financí z důvodu nenastoupení i několika dětí k pobytu. Doufáme, 

že pochopíte tyto podmínky a zachováte nám přízeň. 

 

Způsoby odevzdání přihlášek: 

Po důkladném přečtení všech dokumentů, vyplňte a podepište přiloženou přihlášku a následně 

ji kompletní odevzdejte e-mailem nebo osobně pověřeným osobám. 

 

 e-mail: info@spolu-tabor.cz 

(je nutné, aby společně s přihláškou přišlo i naskenované potvrzení od lékaře) 

 

 osobně: po telefonické dohodě (Kralupy nad Vltavou) 

 

Pokud využijete elektronickou formu, je nutné originál odevzdat při odjezdu na tábor. 

 

Způsoby zaplacení tábora: 

 

 bankovním převodem:  

číslo účtu: 2101164556/2010  

- jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ddmmrr) 

- můžete do poznámky připsat jméno a příjmení táborníka, či táborníků 

 

 osobně: po telefonické dohodě (Kralupy nad Vltavou) 

 

ADRESA TÁBORA 

jméno a příjmení táborníka 

Letní dětský tábor SPOLU 

Dolní Světlá 

471 57 Krompach v Čechách 

 

INFORMACE K ODJEZDU NA TÁBOR 

Doprava dětí do tábora je zajištěna z Kralup nad Vltavou. Sraz účastníků bude v sobotu 

16.7.2022 v dopoledních hodinách, přesné informace o srazu a návratu účastníků obdrží přihlášení v 

průběhu června 2022. Vlastní doprava na tábor je také možná, pozdní příjezd nebo předčasný odjezd 

je nutno hlásit vedení tábora. Příjezd je plánován v sobotu 23.7.2022 v odpoledních hodinách (přesný 

čas bude upřesněn). 



 

 

 

K odbavení dětí si připravte: 

 průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)  

 prohlášení zákonných zástupců (originál s podpisem a datem odjezdu!!!) 

 režijní průkazku (pokud ji dítě vlastní) 

 originál potvrzení od lékaře (v případě zaslání na email) 

 originál přihlášky (v případě zaslání na email)  

 potřebné léky (pokud je dítě po dobu tábora musí užívat) + seznam užívání (ráno, večer, před 

jídlem, ...) 

 

!!! POZOR !!! – všechny léky je potřeba odevzdat táborovému zdravotníkovi (žádné léky, vitamíny, 

masti, francovky atd. nesmí mít děti u sebe - ani starší táborníci)!!! I hlavní vedoucí odevzdává své léky 

do rukou zdravotníka  

 

  



 

 

SEZNAM VĚCÍ 

Vybavení dítěte považujeme za zcela zásadní. Proto přikládáme podrobný seznam věcí, který 

doporučujeme dodržet, neboť je sestaven na základě dlouholetých zkušeností a garantuje dítěti 

bezproblémový pobyt. 

  doporučené 
ks 

zabalené     
ks   

doporučené 
ks 

zabalené     
ks 

Věci na cestu     Jídelní servis     
batůžek 1   ešus (velký + víko) 1   
    (popruhy na obě ramena) lžíce 1   
pohodlná obuv 1   utěrka 1   
pití 1   hrneček s uchem (plecháček) 1   
svačina (začínáme večeří) 1   nůž (zavírací) - jen děti od 10 let 1   
pláštěnka 1   Hygiena     
pokrývka hlavy 1   ručníky 2   
sluneční brýle 1   zubní kartáček + pasta 1   
mikina nebo větrovka 1   mýdlo 1   
Věci na spaní     šampón (sprchový gel) 1   
spací pytel 1   hřeben 1   
prostěradlo 1   toaletní papír 1   
deka 1   opalovací krém 1   
polštářek 1  balení papírových kapesníků 1  
Věci do kufru     dětské vlhčené ubrousky 1   
Oblečení     Ostatní     
sportovní obuv 2   hry (např. karty, pexeso, atd.) 1   
holínky 1   dopisní obálky, poštovní známky 4   
sandále 1        (místo pošt. známek můžeme použít i „koresponďáky“) 
boty do vody 1   psací potřeby (pastelky, tužky, atd.) 1   
    (postačí gumové nazouváky) blok na kreslení 1   
kalhotky, trenýrky 8   repelent 1   
ponožky 8   baterka + náhradní baterie 1   
teplé ponožky 2   provázek a kolíčky 1   
triko krátký rukáv 4   látkový vak na špinavé prádlo 1   
triko dlouhý rukáv 2   Další (doplňte)    
mikina 3        
větrovka 1         
krátké kalhoty (kraťasy) 2         
tepláky, kalhoty 4         
plavky 1         
oblečení na spaní 1         
     (tepláky, triko dlouhý rukáv, svetr, ponožky)       
oblečení do města 1         
šátek 1         
kostým „příšerky“ 1     



 

 

Další rady (na základě letitých zkušeností): 

 

 Doporučujeme dávat dětem na tábor věci starší, vyzkoušené, ale zároveň kvalitní. Aktivity 

probíhají na loukách a v lesích většinou mimo „civilizaci“, takže módní výstřelky můžou zůstat 

doma. 

 Zkontrolujte všechny velikosti oblečení (hlavně bot) zda jsou správné a nepatří mladší 

sestřičce, která zůstala doma. 

 Pořiďte dítěti kvalitní pláštěnku z pevného PVC nebo pogumované tkaniny. Jednorázové 

pláštěnky z jemného igelitu nevydrží ani jeden den. Sušení promočených bund není v našich 

silách. 

 Nejdůležitější kus výbavy je kvalitní spacák, nejlépe z dutého vlákna (péřové po provlhnutí velmi 

dlouho schnou). Doma předem zkontrolujeme zipy spacího pytle, nejlepší je, když dítě do pytle 

vleze a vyzkouší, zda se zip neotvírá či mu něco nepřekáží při zapínání. 

 Všechny kusy soupravy ešusů prosím označte nesmývatelnou značkou. Zamezíte tím 

každoročních problémů: Tohle víčko není moje .. , Já jsem tu neměl tenhle škrábanec .. , 

Mě to nepasuje k sobě .. , atd. Neoznačené kusy, označíme sami. 

 Doporučujeme kufr nebo přenosnou tašku, kde po dobu tábora je přehledné uspořádání věcí 

než např. v krosnách, doprava zavazadel dětí je zajištěna až na místo. Kufr se snadno uloží pod 

postel, kde nepřekáží. Zvláště starší děti s různými taškami a batohy v nohách se moc pohodlně 

nevyspí. 

 Batůžek na cestu a výlety přichystejte nejlépe velikostně přijatelný dítěti, ale zase 

dostatečně velký, aby se do něj určitě vešla mikina, pláštěnka, láhev s pitím a jídlo na celý 

den. Vak na šňůrky není vhodný. 

 Cennosti (např. zlaté náušnice) ve svém vlastním zájmu raději s sebou dítěti nedávejte. Mobilní 

telefony a hračky tomu podobné jsou zakázány. 

 Nedávejte prosím dětem větší množství sladkostí, zamezíte tím bolesti bříška a nezvaným 

návštěvníkům ve stanu. 

 Nedávejte dětem jiné prášky, než které musí pravidelně užívat. Léky nepravidelně užívané 

(paralen, brufen, apod.) jsou obsaženy v táborové lékárně – zamezíte tím nekontrolovatelné 

konzumaci tablet. Léky odevzdejte při odjezdu táborovému zdravotníkovi! 

 Kapesné dejte dětem dle svého vlastního uvážení, ale je zbytečné dávat dětem velké částky 

(doporučujeme 200,- až 500,- Kč). 

 A na závěr označte (hlavně u mladších dětí) veškeré věci viditelnou značkou - zamezíte 

tím případné ztrátě nebo záměně. Seznam věcí přiložte dítěti do kufru. 

 

Případné další informace jsou k dispozici na tel. 607 594 760, e-mailu: info@spolu-tabor.cz 

nebo na internetových stránkách http://www.spolu-tabor.cz 


