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LDT Slovensko 

14. – 21. 8. 2022 

Informace pro rodiče 

 
Opět se s dětmi vydáme na Slovensko. Tentokrát bude tábor zaměřený turisticky-sportovně a na děti čeká 

velmi pestrý program.   

 

Odjezd: neděle 14. 8. 2022, sraz je v 9:00 u klubovny v Libčicích  

 

Návrat: neděle 21. 8. 2022 kolem 18 hodiny (děti rozvezeme domů)  
 

Ubytování: Maracamping – stany/širák 

            Autocamping ŠL TANAPu Červený Kláštor – stany/širák 

     

Doprava: auty 

 

Strava: zajištěná 5x denně, vč. pitného režimu, vaříme si sami  

 

Cena: 400 Euro (v ceně doprava, strava, pojištění, ubytování, vstupy do aquaparků, vstup do kryokomory, lanovky, 

zapůjčení vybavení (na vodu, kolo, šlapadla), vstupné do lanového parku, vstupné do Hurricane Factory, 1x surfing 

v SurfWaves, režie) 

 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 9–14 let 

 

   
 

Doporučujeme zajistit dětem očkování proti Covid-19, v tuto chvíli však není nutné (ale situace se může vyvinout)! 

 

Program (ideální průběh, tj. bude nám přát počasí 😊):  

V neděli se vydáme na cestu, ubytujeme se v kempu, uděláme si večeři, zahrajeme si hry, případně se 

vykoupeme.  

V pondělí nás čeká menší túra na rozchození: Štrbské pleso – vodopád Skok – Capie pleso. Po návratu do 

Štrbského plesa lanový park. 

V úterý se přesuneme do Tatranskej Lomnice, vyjedeme na Skalnaté pleso a odtud nejprve na Prednú 

Lomnickú Vežu a poté na Veľkú Svišťovku.  

Ve středu nás čeká adrenalin a Relax – hry, létání v Hurricane Factory, vyblbnutí se v Tatralandii a 

surfování v SurfWaves. 
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Ve čtvrtek si ve Štrbském plese půjčíme kola a zajedeme si na Popradské pleso a odtud si dáme výšlap na 

Ostrvu a zpět.  

 

   
 

V pátek si budeme užívat sportování v kempu Mara, koupání, šlapadla, trampolíny, míčové hry. Po obědě se 

přesuneme do Popradu, kde nás čeká kryokomora a AquaCity Poprad. Odtud se přesuneme do kempu 

v Červenom Kláštore. 

V sobotu si užijeme sjezd Dunajce v úseku: Červený Kláštor – Lesnica – skrz NP Pieniny, koupání v Dunajci, 

hry v kempu 

V neděli se zabalíme a vyrazíme zpět do Libčic. 

S sebou bereme NERFky, lasergame, deskovky, takže nudit se určitě nebudeme ani když nám počasí nebude 

úplně přát.  

Součástí tábora bude již tradičně otužování – ranní rozcvičky, koupání, kryokomora, úkolová výzva 

Slovenský otužilec. Čeká nás také posilování. 

   
 

Crazy dolphins (děti z youtuberského kroužku) čeká také hodně natáčení – vlogů a různých speciálů 

ze Slovenska, vč. challengí a výzev.  

 

Program se může změnit v závislosti na počasí, aktuální situaci v Evropě a výkonnosti účastníků!  

 

Co s sebou (počty jsou doporučené, děti si většinou vystačí s mnohem menším počtem kusů 😊): triko 4x; kraťasy 

3x; dlouhé pohodlné kalhoty (ne rifle; ideálně s možností odepnutí spodní části nohavic); mikina; větru odolná 

nepromokavá bunda; pláštěnka; spodní prádlo a ponožky v dostatečném počtu; boty na túry (prošlápnuté, 

aby dítě netlačily a seděly mu), ručník velký a malý; plavky; boty do vody na sjezd řeky; kšiltovka; sluneční 

brýle; opalovací krém vhodný pro fototyp dítěte; tenisky na sportování; sandály s pevnou špičkou;  sprchový 

gel; kartáček a pasta; karimatka; spacák; polštářek; ešus; příbor; plastový hrneček; čelovka; repelent; 

láhev na pití minimálně 1,5 l; batoh na výlety; občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte; originál 

evropského průkazu zdravotního pojištění; užívané léky; prohlášení o bezinfekčnosti; příloha 

k bezinfekčnosti; kopie lékařského potvrzení (pouze Ti, od nichž nemáme platné – platí 2 roky od vydání); GDPR souhlas 

(pouze Ti, od nichž zatím nemáme); potvrzení o očkování proti Covid-19 (bude-li v době LDT na Slovensku potřeba); kapesné 

(doporučujeme cca 50 Eur a 200 Kč); rouška (pro případ, že by někde byla nutná); svačina a pití na cestu. 
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Elektronika: děti si s sebou mohou vzít mobil, foťák, kameru, případně i další elektroniku, nicméně za 

elektroniku dětí neručíme! Zásuvky jsou stejné jako v ČR. 

 

Pojištění: děti budou mít sjednané cestovní pojištění na úraz, odpovědnost, pojištění zavazadel 

 

Tým vedoucích: 

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

Vedoucí: Katarína Buchanan - Geyerová 

Kuchyně: Katarína Buchanan - Geyerová + děti 😊 

Zdravotník: Roman Kotlín, intimní problémy dívek bude řešit: Katarína Buchanan - Geyerová 

 

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 6 

Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora: 2 

Tento tábor je určen sportovně zdatnějším dětem! 

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. 8. 2022, nicméně s ohledem na omezenou kapacitu doporučujeme dítě 

přihlásit na tábor co nejdříve. 

Kde najdete potřebné formuláře a táborový řád: https://www.lagunino.cz/ 
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