
Pokyny pro táborníky a jejich rodiče: 
 
Co by měl správný táborník mít s sebou do výbavy: 

Na cestu - pohodlné oblečení, baťůžek, dle potřeby Kynedril, igelitový sáček. 

Do výbavy - spodní prádlo, 13 párů ponožek, 1x podkolenky, 6x kapesník, 8x tričko kr. rukáv, 2x tričko s dlouhým 

rukávem, 1x plavky, 2x teplý svetr, 1x tepláky, 1x kšiltovka (šátek), 1x pyžamo, 1x pevná obuv, 1x tenisky, 1x letní 

obuv, pytel na špinavé prádlo. Nutné: pláštěnka, HOLINKY, PLÁŠTĚNKA, spacák, ešus, hrníček. 

KPZ - krabička poslední záchrany - 2 knoflíky, několik špendlíků i zavíracích, navlékací guma, jehla, náprstek, niť 

černá a bílá, náhradní tkanička na obuv. 

Potřeby osobní hygieny - mýdlo, 2x ručník, 1x osuška, šampon, kartáček a zubní pasta, kelímek, hřeben, 2x toaletní 

papír, starší dívky hygienické vložky. Ostatní - svítilna + náhradní baterie, zavírací nožík, krém na opalování, neplavci 

nafukovací kolo, rukávky, propisovací tužka, zápisník, dopisní papír a několik poštovních známek. 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!  Na srazu odevzdejte vedení tábora tyto doklady: 

1. kartička zdravotní pojišťovny – okopírujte a nalepte na zadní stranu nástupního listu, originály KP a  

očkovací průkazy nevybíráme.  

2. nástupní list - vyplněn a podepsán zákonným zástupcem. Datum nesmí být starší jeden den před odjezdem 

dítěte na tábor (pozor při vyplňování na datum) 

3. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzen lékařem, má platnost 1 rok) 

4. kopie dokladu o úhradě poukazu při odjezdu - ústřižek složenky (neplatí pro plátce převodem z účtu). 

5.     V případě, že bude během tábora za dítě placený regulační zdravotnický poplatek, uhradí ho rodič při 

převzetí dítěte po skončení tábora. 
 

Důležité upozornění pro rodiče: 

1. Seznam věcí podle skutečného množství doporučujeme sepsat a dát dítěti na vnitřní stranu víka kufru nebo jinak s 

sebou, aby bylo možné stav věcí před odjezdem z tábora ověřit. Na všechny rodiče se obracíme s prosbou, aby věci 

označili (pro případnou identifikaci) jmenovkou. 

2. Pokud dítě užívá léky, nahlaste je a při odjezdu odevzdejte v ORIGINÁLNÍM balení, s přesnou medikací, 

z bezpečnostních důvodů děti nesmějí mít u sebe žádné medikamenty. Nespotřebované léčiva budou vráceny.  

3. Chtěli bychom Vás touto cestou ubezpečit, že jakmile nebude s Vaším dítětem něco v pořádku (zdravotně, 

kázeňsky, úraz atd.) budete první, kteří budou informováni. 

4. Pokud nebudou předány veškeré potřebné doklady a potvrzení u odjezdu, vaše dítě nebude možné přijmout na tábor 

do té doby, než budou doklady v pořádku. 

5. Nedávejte dítěti na tábor drahé předměty, např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní telefon, magnetofon, 

radiobudík, apod. Za tyto věci vedení tábora neručí! Je však vhodné přibalit oblíbenou knížku, hračku nebo hudební 

nástroj, např. kytara aj.  

6. Kapesné dejte dítěti v přiměřené výši. Na táboře bude dostatek tekutin a strava 5x denně.  

7. Jako variabilní symbol na složence uvádějte rodné číslo dítěte, při skupinové platbě je variabilní symbol číslo námi 

vystavené faktury. 

8. Stornovací podmínky naleznete na našem webu v smluvních a licenčních podmínkách 

9. Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora (pokud se nejedná o vážné důvody, např. nemoc), se částka, která již byla 

zahrnuta do táborového rozpočtu, nevrací. 

10. Případné škody na majetku LDT způsobené účastníkem turnusu hradí v odpovídající výši rodiče dítěte  

 

10 dní před odjezdem na tábor, vám na email přijdou podrobné informace k odjezdu a na co při odjezdu 

nezapomenout. 

 

Informace na tel. 728824374, 608066516 nebo  e-mail:  ldtdufa@gmail.com 

Podrobné informace o táboře:www.osdufa.cz 

 

ADRESA DO TÁBORA: 

Rekreační středisko Čichořice, 

pošta Chyše 364 53 
 

http://www.osdufa.cz/

