
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935 
 

LDT Chorvatsko a Slovinsko 

1. 8. – 8. 8. 2020 

Informace pro rodiče 

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

mimořádná opatření na území ČR, Rakouska, Slovinska a Chorvatska. 

 
Tábor se neuskuteční pokud: 

- Nebude příznivá epidemiologická situace 

- Bude nutné v některém ze států absolvovat karanténu 

- Bude nutné po návratu do ČR absolvovat karanténu 

- Bude kterýmkoliv státem vč. ČR po návratu vyžadován test na COVID-19 
 

Odjezd: sobota 1. 8. 2020, sraz je ve 13:00 u klubovny v Libčicích  

 

Návrat: neděle 9. 8. 2020 mezi 19 – 20 hodinou (děti rozvezeme domů)  

 

Ubytování: ČR: Kemp Merkur Pasohlávky - stany/širák, Kemp Pod Hrází Velké Dářko - stany/širák 

   SLO: Camping Bled - stany/širák 

     HR: Polari Mobile Houses Rovinj – mobilní domy jako vloni 

     

Doprava: auty 

 

Strava: zajištěná 5x denně, vč. pitného režimu 

 

Cena: 9 000 Kč (v ceně doprava, strava, pojištění, ubytování, vstup do aquaparku Istralandia, vstup do soutěsky Vintgar, výlet do Pazinu a na 

vodopád Sopot, režie) 

 

Součástí tábora bude také účast na překážkovém závodě Gladiator Kids 

Race Pardubice 9. 8. 2020 (příplatek 250 Kč) 

 

Volitelná aktivita: Zipline nad roklí v Pazinu - 140 HKR (vhodná pro děti od 4 let) 

 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 8–14 let, které mají rády moře, turistiku, poznávání nových míst a relax 
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Program:  

V sobotu se vydáme do kempu Merkur v Pasohlávkách, kde strávíme první noc. V neděli nás čeká přesun do 

Slovinka do kempu Bled a půjdeme na trek k vodopádu Šum soutěskou Vintgar a koupání v jezeře. V pondělí 

ráno vyrazíme do Chorvatska do města Rovinj, které leží v Istrii. Ubytujeme se, vyrazíme k moři.  

V Chorvatsku nás čeká koupání v moři, bazénech komplexu Polari. Vypravíme se také na výlety – podíváme se 

do Pazině, kde navštívíme jeskyni Pazinska Jama, ti odvážnější 

si mohou zkusit zipline nad 200 m hlubokou propastí (volitelná 

aktivita, která není v ceně tábora), podíváme se na vodopád 

Pazinski krov a vodopád Sopot. Chybět nebude ani aquapark, 

na přání dětí z minulého roku se tentokrát vydáme do 

Istralandie.  

Poslední noc strávíme opět v ČR v kempu Pod Hrází ve Velkém 

Dářku a v neděli se zúčastníme závodů Gladiator Race 

v Pardubicích, po nichž se vydáme na cestu zpět do Libčic.  

 

V závislosti na vývoji epidemiologické situace, platných omezeních v jednotlivých zemích a počasí se 

může program změnit! 

 

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

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

bunda, pláštěnka, kšiltovka, sluneční brýle, spodní prádlo 10x, ponožky 6x, plavky 2x, ručník velký a malý, 

sprchový gel, kartáček a pasta, opalovací krém dle fototypu dítěte, boty do vody, karimatka, spacák, 

polštářek, tenisky 2x, sandály s pevnou špičkou, ešus, příbor, plastový hrneček, čelovka, repelent, láhev na 

pití minimálně 1,5 l, batoh na výlety, potápěčské brýle+šnorchl+ploutve (nepovinné vybavení na potápění a 

lovení sumíšů, mušlí a další havěti z moře ), na závody: sada oblečení a boty, 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, GDPR souhlas (Ti, od nichž 

zatím nemáme), souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí s úředně ověřeným podpisem, reverz na závod 

Gladiator Kids Race (aktivní účastníci) a kapesné (doporučujeme cca 400 – 600 HRK, 10-15 Eur a 200 Kč), 

roušky v dostatečném počtu, ideálně jednorázové (budou-li ještě potřeba).  

 

Platba za tábor: s ohledem na současnou situaci není požadována žádná záloha, ubytování lze zdarma 

stornovat do konce července. Uskuteční-li se tento tábor, bude se platba vybírat po 15. 7. 2020. 

 

Tým vedoucích: 

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

Vedoucí: Lucie Klajblová, Daniela Prouzová 

Kuchyně: Lucie Klajblová 

Zdravotník: Roman Kotlín, intimní problémy dívek bude řešit: Lucie Klajblová 

 

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: 6 

Tento tábor je určen pouze pro plavce, kteří k pobytu v moři nepotřebují plavecké pomůcky! 

mailto:roman@lagunino.cz
http://www.lagunino.cz/
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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 

 

Do kdy dítě na tábor přihlásit: 

Dítě přihlaste nejpozději do 1. 7. 2020, nicméně s ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme dítě 

přihlásit na tábor co nejdříve. 

Kde najdete potřebné formuláře a táborový řád: https://www.lagunino.cz/index.php/ldt-chorvatsko-a-

slovinsko-2020/ 
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