
Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935 
 

 Příměstský sportovní LDT Libčice nad Vltavou  

24. – 28. 8. 2020 

Informace pro rodiče 
 

Pro děti z Libčic a okolí jsme připravili příměstský tábor zaměřený především na sport a hry. 

 

Příchod dětí: Po – Pá mezi 7 – 8 hodinou do klubovny v Libčicích, Vltavská 751 

     
Vyzvedávání dětí: Po – Čt mezi 17 - 18 hodinou v klubovně 

                    Pá mezi 16 – 16:30 hodinou na koupališti v Libčicích   
 

Cena: za všechny dny 1 300 Kč 

 

Nebo za vybrané dny:  

 

Pondělí 100 Kč 

Úterý  250 Kč 

Středa 200 Kč 

Čtvrtek 600 Kč + 100 Kč na kuklu pod helmu na motokáry (dejte dětem v kapesném, nebo pokud máte 

doma kuklu, dejte ji dítěti s sebou) 

Pátek 150 Kč 
  

Pro koho je tábor určen: pro děti ve věku 8–14 let.  

 

Předběžný program:  

 

Pondělí 24. 8. 2020 – cyklovýlet do Vojkovic, koupání ve Vojkovicích, hry 

 

Úterý 25. 8. 2020 – výlet vlakem do Prahy – lezecká stěna, Stromovka – work-out hřiště, hry  
 

Středa 26. 8. 2020 – cyklovýlet do Kralup nad Vltavou – hřiště, koupaliště, hry 

 

Čtvrtek 27. 8. 2020 – výlet vlakem do Prahy – JumpPark (1 hod), motokáry (v ceně 1 jízda), minigolf, hry 

 

Pátek 28. 8. 2020 – hry v tělocvičně a na náplavce, posilovací cvičení, koupaliště Libčice  

 

Program se může změnit v závislosti na platných mimořádných opatřeních, na počasí a výkonnosti 

účastníků!  

 

 
    



Lagunino, z. s.  

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

IČ: 07501935 
 

 

Co s sebou:  

 

Při předání dítěte první den: kopie evropského průkazu zdravotního pojištění, prohlášení o bezinfekčnosti, 

příloha k bezinfekčnosti, kopie lékařského potvrzení, GDPR souhlas (Ti, od nichž zatím nemáme).  

 

Pondělí: jízdní kolo, cyklistická přilba, cyklistické rukavice, sluneční brýle, sportovní oblečení a obuv dle 

aktuálního počasí na kolo, plavky, ručník, opalovací krém, svačina a velké pití na celý den, kapesné, rouška 

(bude-li ještě nutná) 

  

Úterý: čisté tenisky, kraťasy a triko na lezeckou stěnu, sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí, 

kšiltovka, sluneční brýle, menší svačina (oběd v úterý bude v ceně tábora – Pizza na lezecké stěně), velké pití, 

kapesné, rouška (bude-li ještě nutná) 

 

Středa: jízdní kolo, cyklistická přilba, sluneční brýle, sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí na kolo, 

plavky, ručník, opalovací krém, menší svačina (oběd ve středu bude v ceně tábora – na koupališti), velké pití, 

kapesné, rouška (bude-li ještě nutná) 

 

Čtvrtek: sluneční brýle, sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí; kraťasy, triko a protiskluzové 

ponožky do JumpParku; menší svačina (oběd ve čtvrtek bude v ceně tábora – na Zličíně), velké pití, kapesné, 

rouška (bude-li ještě nutná) 

 

Pátek: sluneční brýle, kšiltovka, sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí, plavky, ručník, opalovací 

krém, velká láhev na pití, kapesné – v pátek bude pro děti zajištěna dopolední i odpolední svačina a oběd 

v klubovně, rouška (bude-li ještě nutná) 

 

 

Tým vedoucích: 

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

Vedoucí: Lucie Klajblová 

Zdravotník: Roman Kotlín 

 

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

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

 

Maximální počet dětí na tábor je omezen na 16 

Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora je 6 

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 31. 5. 2020, nicméně doporučujeme dítě přihlásit na tábor co nejdříve. 

Kde najdete potřebné formuláře: https://www.lagunino.cz/index.php/primestsky-sportovni-ldt-libcice/ 
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