
INFORMACE k nástupu na tábor 

Písemné prohlášení rodičů – Bezinfekčnost nesmí být starší než jeden den! 

Lékařský posudek musí být platný po celou dobu tábora a mít všechny potřebné náležitosti, mezi které 
patří Evidenční číslo posudku, identifikaci lékaře a také správné razítko Dětského / praktického lékaře. 
Pokud je razítko jiné, musí být doloženo, že lékař může potvrzení vydat! 
Lékařský posudek můžete mít i jiný, např. ze školy nebo jiné organizované zotavovací akce, ale musí 
odpovídat našemu vzoru, který je správný (platný vzor: 
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2001/2001c042z0106_2013c164z0422p003u001.pdf).  
My máme navíc pouze kolonku ADHD, protože děti s ADHD nebereme. Pokud máte jiný posudek bez ADHD, 
doplňte posudek prohlášením, že se Vaše dítě nemá ADHD diagnostikováno. Náš tábor je určen především 
zdravým dětem. Veškerá zdravotní omezení musí být probrána předem. Zdravotní omezení může ovlivnit, 
zda Vaše dítě nastoupí k pobytu.  
Lékařský posudek po táboře vracíme. Dětem je vrácen společně se zbytky kapesného, léků atd. 

Informace k odjezdu na tábor 
Informace k zahájení tábora (pobytu) jsou zveřejněny od dne spuštění přihlášek na stránce jednotlivých 
turnusů. Odkaz máte k dispozici v emailu po schválení přihlášky a na webu www.letni-detske-tabory.cz pod 
odkazem „Informace k odjezdu“. Dílčí informace neposkytujeme telefonicky ani emailem, protože 
potřebujeme, abyste si stránku Informací k odjezdu přečetli a nástup proběhl rychle a bez zbytečných 
problémů.  
Informace k odjezdu z tábora 
Informace týkající se ukončení tábora, příjezdu autobusů zpět do Prahy nebo k individuální dopravě 
k odjezdu z tábora jsou také zveřejněny od dne spuštění přihlášek na stránce turnusu. 
S tímto postupem jste souhlasili při odeslání přihlášky zaškrtnutím políčka „Souhlasím se smluvními 
podmínkami“. 
Doporučujeme Vám cca. 2 až 3 dny před nástupem či ukončením tábora se podívat, zda nedošlo 
z organizačních důvodů ke změně časů. Při prohlížení stránky turnusu použijte klávesu F5 nebo obsah 
stránky aktualizujte příkazem „Aktualizovat“, ať neprohlížíte starý obsah stránky z mezipaměti pc nebo 
telefonu. 

Doporučené oblečení a vybavení na tábor 
Vybavte své dítě na tábor potřebným oblečením a vybavením a to i v odpovídajícím počtu. Naše tábory 
trvají od 10 do 21 dnů dnů. Není standard, že Vašim dětem budeme v průběhu tábora prát. To děláme jen 
ve výjimečných případech, kdy jsme oblečení ušpinili vlivem našeho programu. 

Zakázané věci, které dětem na tábor nesbalíte! 
Náš pobyt je dětský tábor a proto si vyhrazujeme právo s ohledem na bezpečnost a připravený program 
zakázat následující: mobilní telefon, cennosti, zbraně (neplatí pro airsoft vybavení na tábor), cigarety, 
alkohol a drogy. 

 


