
Lagunino, z. s.
Velvarská 157, 273 26 Olovnice
IČ: 07501935

Stanový LDT Máchovo jezero – informace pro
rodiče

14. 8. – 21. 8. 2022
Odjezd: neděle 14. 8. 2022, sraz je v 12:50 ve
Vaníčkově ulici naproti nádraží v Kralupech (autobus
jede v 13:25)

Návrat: neděle 21. 8. 2022 ve 12:31 ve Vaníčkově
ulici naproti nádraží v Kralupech

Alternativa s vlastní dopravou: děti přivézt na
tábořiště v sobotu 14. 8. mezi 16.-17. hodinou,
v den odjezdu vyzvednout mezi 8.–9. hodinou

Ubytování: podsadové stany, tábořiště
Holany–Kozlí roh

Doprava: vlakem, odvoz zavazadel bude zajištěn z Kralup autem

Strava: zajištěná 5x denně, vč. pitného režimu

Cena: 2 200 Kč (v ceně doprava, strava, vstupy, ubytování, pojištění, režie)

Platba: v hotovosti nebo bankovním převodem na účet číslo 1027473785/6100 nejpozději
do 14. 7. 2022

Pro koho je tábor určen: pro děti ve věku 5-13 let, které mají rády hry, dobrodružství, turistiku,
výlety, sport a rukodělky

Předběžný program:
Letos se vydáme na tábor do Máchova kraje. Čekají nás výlety a koupání - nedaleko tábořiště se
nachází Máchovo jezero, kam se zase hezkého počasí určitě podíváme. Letošním ročníkem nás
bude provázet téma Mise Nová planeta, čeká nás mnoho her a dalších pohybových či výtvarných
aktivit. Celý tábor bude přizpůsoben nejmladším dětem, které jedou na tábor poprvé, ale i pro
starší bude připraven program, který bude šitý na míru jim. Nebudou chybět ani naše tradiční
večerní programy jako táboráky nebo talentová show.
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Co s sebou (počty kusů oblečení jsou doporučené):
triko 4x; kraťasy 3x; tepláky nebo jiné dlouhé pohodlné kalhoty (ne rifle) 2x; mikina 2x;
větruodolná nepromokavá bunda; pláštěnka; kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy; spodní
prádlo 8x; ponožky 8x; pyžamo; pytel na špinavé prádlo; plavky; ručník velký a malý; holinky;
tenisky 2x; sandály s pevnou špičkou

sluneční brýle; čelovka; sešit a tužka

sprchový gel a šampon; kartáček a pasta; hřeben; opalovací krém dle fototypu dítěte; papírové
kapesníky; repelent;

spacák (případně také polštářek); ešus; příbor; hrnek; utěrka

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)

kapsář (doporučené, dětem se tak lépe udržuje ve stanu pořádek)

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).

Jak se k nám dostanete:
poloha na mapě: 50.6033989N,
14.5091147E
tábořiště střediska Doksy Holany–Kozí roh
470 02  Česká Lípa
(pošta Česká Lípa)

Tým vedoucích:
Hlavní vedoucí: Veronika Elznicová, 722 454 274, verca@lagunino.cz
Vedoucí: Martin Elznic, Kryštof Benda
Zdravotník: Kristýna Prouzová (602 944 935), Lucie Pospíšilová
Kuchyně: Lucie Klajblová
Praktikant: Petr Honya

Podrobnější informace na www.lagunino.cz, další potřebné informace vám dále poskytne hlavní
vedoucí akce Veronika Elznicová: verca@lagunino.cz, tel.: 722 454 274.

http://www.lagunino.cz
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Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora: 18.

Počet dětí na akci je omezen na 28.

Jak přihlásit dítě na tábor:
1) Mailem na verca@lagunino.cz (na tento mail je možné také zaslat sken přihlášky, originál odevzdat na srazu)
2) Telefonicky nebo SMSkou na čísle 722 454 274
3) Odevzdáním vyplněné přihlášky na oddílové schůzce nebo vedoucím v Libčicích nad Vltavou

Do kdy dítě na tábor přihlásit:

Dítě přihlaste nejpozději do 30. 6. 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/index.php/stanovy-ldt-2022/

mailto:verca@lagunino.cz
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