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LDT Expedice Západní Tatry - Slovensko 

12. 7. – 17. 7. 2020 

Informace pro rodiče 

 
Upozornění: o tom, zda se tábor bude moci uskutečnit rozhodnou v červenci 

platná mimořádná opatření na území Slovenské republiky. 

 
Tábor se neuskuteční pokud: 

- Nebude příznivá epidemiologická situace 

- Bude nutné Slovensku absolvovat karanténu 

- Bude nutné po návratu do ČR absolvovat karanténu 

- Bude Slovenskem či ČR po návratu vyžadován test na COVID-19 
 

Již po třetí v řadě se vydáme na expedici do Tater, tentokrát do západních. 

 
 

Odjezd: neděle 12. 7. 2020, sraz je v 9:00 u klubovny v Libčicích  

 

Návrat: pátek 17. 7. 2020 kolem 20 hodiny (děti rozvezeme domů)  

 

Ubytování: SK: Mara Camping - stany/širák 

        

Doprava: auty 

 

Strava: zajištěná 5x denně, vč. pitného režimu 
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Cena: 150 Eur (v ceně doprava, strava, pojištění, ubytování, zapůjčení paddleboardu (1 hod) a kajaku (1 hod), vstup do aquaparku Tatralandia, 

vstup do Domu na streche, režie) 

 

Volitelné aktivity za příplatek:  

 

Surfování v Tatralandii   9 Eur/20 min 

 

Hurricane factory (větrný tunel) 25 Eur (dítě do 12ti let) nebo 59 Eur (dítě nad 12 let) 

 

 
 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 8–14 let, které mají rády hory, turistiku, koupání a relax 

 

Program:  

Neděle – odjezd do kempu Mara, koupání v Liptovskej Mare, hry 

Pondělí – túra na nejvyšší vrchol západních Tater – Bystrou 2 248 m n. m. 

Úterý – Dom na streche, Tatralandia a pro zájemce Hurricane factory, hry, Liptovská Mara  

Středa – túra skalní město Radové skaly a výstup na Sivý vrch 1 805 m n. m. 

Čtvrtek – túra na Roháčská plesa, Roháčský vodopád 

Pátek – dopoledne si užijeme v Liptovské Maře, sbalíme se a vrátíme se zpět do Libčic 

 

Program se může změnit v závislosti na vývoji epidemie COVID-19, vládních nařízeních s tím 

souvisejících na Slovensku, na počasí a výkonnosti účastníků. 

 

 
 

Co s sebou (počty kusů oblečení jsou doporučené): triko 4x, kraťasy 3x (jedny ideálně s nastavitelnou délkou 

nohavic), tepláky nebo jiné dlouhé pohodlné kalhoty (ne rifle), mikina, větru odolná nepromokavá bunda, 

pláštěnka, kšiltovka, sluneční brýle, spodní prádlo 5x, ponožky 7x, plavky, ručník velký a malý, sprchový gel, 

kartáček a pasta, opalovací krém dle fototypu dítěte, karimatka, spacák, polštářek, pohorky ideálně 2x 

(naimpregnované, dítětem dobře prošlápnuté, aby mu nebyly moc velké a aby ho nikde netlačily), naimpregnované tenisky, 
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sandály s pevnou špičkou, ešus, příbor, plastový hrneček, čelovka, repelent, láhev na pití minimálně 1,5 l, batoh 

na túry (takový, aby se dítěti pohodlně nesl a velký tak, aby se tam dítěti vešlo: svačina, láhev s pitím min 1,5 

l, mikina, pláštěnka a bunda), občanský průkaz nebo cestovní pas, originál evropského průkazu zdravotního 

pojištění, užívané léky, prohlášení o bezinfekčnosti, příloha k bezinfekčnosti, kopie lékařského potvrzení 

s datem vystavení v roce 2020, souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte opatřený ověřeným 

podpisem, GDPR souhlas (Ti, od nichž zatím nemáme), kapesné (doporučujeme cca 30 - 40 Eur a 100 - 200 Kč), 

neplavci křidýlka, roušky v dostatečném počtu – ideálně jednorázové (budou-li ještě nutné).  

 

 
 

Tým vedoucích: 

Hlavní vedoucí: Roman Kotlín, 605 757 026, roman@lagunino.cz 

Vedoucí: Jitka Váňová, Katarína Buchanan Geyerová 

Kuchyně: Jitka Váňová, Katarína Buchanan Geyerová 

Zdravotník: Roman Kotlín, intimní problémy dívek bude řešit: Jitka Váňová 

 

Podrobnější informace na www.lagunino.cz, další potřebné informace vám dále poskytne hlavní vedoucí akce 

Roman Kotlín: roman@lagunino.cz, tel: 605757026. 

 

Maximální počet dětí na tábor je omezen na 8. 

Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora: 4 

Jak přihlásit dítě na tábor:  

1) Mailem na roman@lagunino.cz (na tento mail je možné také zaslat sken přihlášky, originál odevzdat na srazu) 

2) Telefonicky nebo SMSkou na čísle 605 757 026 

3) Odevzdáním vyplněné přihlášky na oddílové schůzce nebo vedoucím v Libčicích nad Vltavou 

 

Platby a storno: 

 

mailto:roman@lagunino.cz
http://www.lagunino.cz/
mailto:roman@lagunino.cz
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S ohledem na současný vývoj situace nevyžadujeme platbu zálohy. Na konci června snad bude již jasné, zda 

se může tábor uskutečnit a za jakých podmínek. Platbu za tábor proveďte ideálně hotově v den odjezdu na 

tábor.  

 

Storno poplatek není stanoven. Pokud byste však věděli, že dítě se tábora nezúčastní, dejte nám vědět 

prosím co nejdříve.  

Do kdy dítě na tábor přihlásit: 

Dítě přihlaste nejpozději do 30. 6. 2020, nicméně s ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme dítě 

přihlásit na tábor co nejdříve. 

Kde najdete potřebné formuláře a táborový řád: http://www.lagunino.cz/index.php/ldt-slovensko-2020/ 

http://www.lagunino.cz/index.php/ldt-slovensko-2020/

