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Chatový LDT Janov nad Nisou – informace pro rodiče 

9. 7. – 16. 7. 2022 
 

Odjezd: sobota 9. 7. 2022, sraz je v 12:40 ve 

Vaníčkově ulici naproti nádraží v Kralupech 

(vlak jede v 13:12) 

 

Návrat: sobota 16. 7. 2022 ve 12:45 ve 

Vaníčkově ulici naproti nádraží v Kralupech 

 

Alternativa s vlastní dopravou: Janov nad Nisou 

1199, Janov nad Nisou – děti přivézt v sobotu 

9. 7. mezi 17.–18. hodinou, v den odjezdu 

vyzvednout mezi 8.–9. hodinou 

 

Ubytování: Janov nad Nisou 1199, 468 11 Janov nad Nisou  

 

Doprava: vlakem, odvoz zavazadel bude zajištěn z Kralup autem  

 

Strava: zajištěná 5x denně, vč. pitného režimu 

 

Cena: 2 600 Kč (v ceně doprava, strava, vstupy, ubytování, pojištění, režie) 

 

Platba: v hotovosti nebo bankovním převodem na účet číslo 1027473785/6100 

nejpozději do 15. 6. 2022 

 

Pro koho je tábor určen: pro děti ve věku 5–10 let, které mají rády hry, dobrodružství, 

turistiku, výlety, sport a rukodělky 

 

 
  

Předběžný program:  

Táborem nás bude provázet celotáborová hra Dobrodružství na Divokém Západě. Budeme se 

potkávat s pistolníky, bandity i indiány. Vydáme se na několik menších výletů po okolí, budeme 

hrát hry venku i vevnitř v chalupě a také si společně něco vyrobíme. Kromě toho nás čeká tradiční 

večerní program jako opékání buřtů u táboráku nebo talentová show. Program bude přizpůsoben 

nejmladším účastníkům. 
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Co s sebou (počty kusů oblečení jsou doporučené): triko 4x; kraťasy 3x; tepláky nebo jiné dlouhé 

pohodlné kalhoty (ne rifle); mikina; větruodolná nepromokavá bunda; pláštěnka; kšiltovka; 

šátek na hry; sluneční brýle; spodní prádlo 8x; ponožky 8x; plavky; ručník velký a malý; sprchový 

gel; kartáček a pasta; opalovací krém dle fototypu dítěte; tenisky 2x; sandály s pevnou špičkou; 

čelovka; repelent; láhev na pití ideálně 1,5 l; batoh na cestu a výlety (takový, aby se dítěti 

pohodlně nesl, a velký tak, aby se tam dítěti vešlo: svačina, láhev s pitím 1,5 l, mikina, pláštěnka 

a bunda); spacák; polštářek; prostěradlo nebo tenká deka (děti budou spát na společných 

palandách). Nezapomeňte také na kopii evropského průkazu zdravotního pojištění (Ti, od 

nichž zatím nemáme), užívané léky, prohlášení o bezinfekčnosti, přílohu k bezinfekčnosti, 

kopii lékařského potvrzení, GDPR souhlas (Ti, od nichž zatím nemáme), kapesné 

(doporučujeme cca 400 Kč, kapesné lze uschovat u hlavní vedoucí). 

 

Dále doporučujeme, aby s sebou děti měly kostým hodící se na Divoký Západ, tedy např. 

kostkovanou košili, kovbojský klobouk, indiánskou čelenku, indiánské pončo, sukně s 

třásněmi, … fantazii se meze nekladou. :)  

 

Tým vedoucích: 

Hlavní vedoucí: Veronika Elznicová (722 454 274, verca@lagunino.cz) 

Vedoucí: Martin Elznic, Martina Vondrová 

Zdravotník: Jolana Tomášková (732 222 345) 

Kuchyně: Lucie Klajblová 

Praktikanti: Nela Kalynyčová, Jan Toth, Kryštof Viktora 

 

  
 

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

vedoucí akce Veronika Elznicová: verca@lagunino.cz, tel.: 722 454 274. 

 

Počet dětí na akci je omezen na 29. 

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

ldt-janov-nad-nisou-2022/  
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