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Podmínky  a informace pro účastníky Dětského letního tábora 

 
1)  Program tábora je určen pro děti ve věku 8 – 15 let. 

2) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 

3) Tábora se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé se plně zapojit do programové činnosti. 

4) Děti jsou ubytované v budově na převážně čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Maximální počet je 42 dětí ve čtyřech oddílech věkově smíšených. 

5)  Stravování je zajištěno formou plné penze se dvěma svačinkami a dle potřeby i s druhou večeří. V rámci 

pitného režimu mají děti k dispozici nápoje po celý den. Ve dnech výletů a pobytu mimo areál penzionu si 

děti berou nápoj do vlastních termosek, nebo plastových láhví. 

V případě bezlepkové diety požadujeme dodání vlastních potravin v dostatečném množství, nebo doplatek 

500,- Kč na jejich nákup. 

6)   Veškeré činnosti v průběhu tábora včetně výletů jsou propojeny celotáborovou hrou a je kladen důraz na 

to, aby  každé dítě mělo možnost se realizovat a vyniknout v tom, co samo zvládá a v čem se cítí být jisté.  

K plnění různých úkolů jim napomáhá neustálá motivace, dostatek pomůcek, pečlivá organizace a příprava 

na denní program. Odměnou pro každé dítě je pozitivní hodnocení a drobné pozornosti. Důležitým úkolem 

pro vedoucí je vytvářet podmínky pro zdravé soutěžení a eliminovat rivalitu a nedůvodné protěžování 

jedince.  

7)  Aby byl program nejen zajímavý, ale také vyvážený, jsou zařazeny dva výlety ( pevnost Stachelberg 

s průvodcem a ZOO a Safari Dvůr Králové s motivačním programem), půldenní pobyt v zábavném parku 

Mladé Buky (s neomezeným využitím bobové dráhy, letního tubingu, obřího jumpingu , Baldova vodního 

světa a ostatních atrakcí – houpačky, průlezky, opičí dráhy, trampolíny a pod.) , zajímavý půldenní  program 

s animátory na téma Badatelé a poutníci se zaměřením na enviromentální činnosti v přírodě, klasická noční 

stezka odvahy, bojovka o vlajku, pro odvážné noční přespání „pod širákem“ s vlastnoručním vařením 

večeře, táboráky a diskotéka. 

8)  Součástí potřebných listin je Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a Prohlášení o bezinfekčnosti..  Věnujte 

jejich vyplnění náležitou pozornost. Pokud dítě pravidelně užívá léky, je třeba je řádně označit a přiložit 

informace o užívání. Uvedením důležitých a pravdivých informací chráníte především vlastní dítě.  

9)  Dle  Seznamu povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora vybavte své dítě věcmi s ohledem na 

pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry i zábavné činnosti. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a 

novou obuv. Žádáme Vás o dodržení tohoto seznamu hlavně u položek označených jako povinné. 

Nepřejeme si, aby měly děti s sebou drahé předměty, zejména audiotechniku, přívěsky, řetízky z drahých 

kovů, mobilní telefony a nebezpečné hračky. Provozovatel tyto předměty nepojišťuje a nenese za ně 

odpovědnost. 

10)  Návštěvy v táboře nedoporučujeme. Nemůžeme totiž program přizpůsobovat jednotlivci a tyto návštěvy 

působí nepříznivě hlavně u mladších dětí. 

 

Tyto  Podmínky a informace jsem si  přečetl/la a beru je na vědomí. 
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