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Cesta do pravěku

 

Celotáborová hra:   

 

Kapacita: 20 dětí 

 

Ubytování: plně vybavená chata v Újezdu u Plánice v Pošumaví 

 

Náš tým: 

Hlavní vedoucí: Jolana Tomášková 

Zdravotník pro kluky: Roman Kotlín  

Zdravotnice pro holky: Jolana Tomášková 

Vedoucí a praktikanti 

 

Kontakt: 

Pro více informací kontaktujte Jolanu Tomáškovou, tel. 732 222 345, jolca@lagunino.cz 

 

Pro koho je tábor určený: děti 5 – 12 let 

 

Program: 

Jedná se o chatový tábor zaměřený na mladší děti plný her, soutěží a zábavy. Děti čeká celotáborová hra 

Cesta do pravěku, v rámci níž navštíví různá historická období naší Země. Chybět nebude koupání, výlety 

(Klatovy, bazén, nedaleká tvrz), noční bojovka, či rukodělky.  

   

   

 

Doprava: 

Společná vlakem z Prahy v neděli 30. 7. 2023, sraz u hlavního nádraží – ulice Opletalova u dětského 

hřiště ve Vrchlického sadech ve 12:00-12:30, vlak jede ve 13:13.  

Návrat v neděli 6. 8. 2023 v 15:47 vlakem na hlavní nádraží v Praze (s dětmi dojdeme opět 

k dětskému hřišti v cca 16 hodin).  

V případě vlastní dopravy dítě na místo přivezte v neděli 30. 7. 2023 mezi 17 - 18 hodinou. V případě 

vlastního odvozu dítěte z tábora v neděli 6. 8. 2023 dítě vyzvedněte mezi 10 – 11 hodinou. 
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Zavazadla budou transportovány auty tam i zpět.  

Strava: 

Strava bude zajištěná 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) + druhá večeře pro případné 

jedlíky. Minimálně jedno jídlo denně bude teplé. Během tábora bude zajištěn pro děti pitný režim formou 

čaje, vody, šťávy.  

 

Pojištění a pravidelně užívané léky: 

Všechny děti budou mít sjednané úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud dítě 

pravidelně užívá léky a nechcete, aby je užívalo samo bez dohledu, odevzdejte je zdravotníkovi na srazu.  

 

Do kdy je potřeba dítě přihlásit a jakým způsobem: 

Dítě na tábor přihlaste nejpozději do 10. 7. 2023 odevzdáním přihlášky (předáním na kroužku nebo 

zasláním na adresu Spolku), nebo zasláním scanu přihlášky do mailu roman@lagunino.cz. S ohledem na 

omezenou kapacitu může být tábor naplněn dříve.  

 

Cena: 3 900,- Kč 

 

V ceně je zahrnuto: ubytování, doprava, strava, vstupy, pojištění, režie 

 

Kapesné a elektronika: 

Dítěti můžete dát kapesné, jeho výše je na vás, dle zkušeností doporučujeme částku 200 - 400 Kč. 

Mobilní telefon a elektroniku si dítě vzít s sebou může, pravidla jejího používání jsou zanesena 

v táborovém řádu. Upozorňujeme však, že za elektroniku dětí neručíme (poškození, ztráta).  

 

Návštěvy rodičů: 

Návštěvy rodičů během tábora neumožňujeme. Vedou nás k tomu dlouholeté zkušenosti, kdy ne všichni 

rodiče dorazí a dětem, za kterými rodiče na návštěvu nepřijedou je to pak líto. 

 

Platební a storno podmínky:  

Záloha ve výši 2 000,- Kč musí být uhrazena do 15. 5. 2023, doplatek do 10. 7. 2023. Lze domluvit i 

individuální splátkový kalendář, případně zaplatit celý tábor najednou.  

Platbu je možné realizovat v hotovosti nebo bezhotovostně na účet č. 1027473785/5500, do poznámky 

napište Chatový LDT 2023 a jméno dítěte.  

Storno podmínky – v případě, že se dítě nakonec tábora nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, 

vrátíme vám následující procenta z ceny tábora: 

Odhlášení do 30. 4. 2023: 100%   

Odhlášení v období od 1. 5. do 16. 6. 2023: 50%  

Odhlášení po 16. 6. 2023: 25% 

 

Požadované dokumenty k účasti dítěte na táboře: 

Přihláška 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Příloha k bezinfekčnosti 
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Originál nebo kopie průkazu evropského zdravotního pojištění (Ti od nichž nemáme) 

Kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti dítěte (ne starší než dva roky) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (děti, od kterých nemáme) 

 

Formuláře jsou ke stažení stránkách www.lagunino.cz v sekci připravované tábory. 

 

Přihlášku prosíme odevzdat nejpozději do 10. 7. 2023 (stačí zaslat scan na mail roman@lagunino.cz, 

originál přinést na sraz), ostatní dokumenty odevzdat na srazu. 

 

   

 

Co s sebou: 

Oblečení dle aktuálního počasí v dostatečném počtu náhradních kusů (děti se úplně rády nepřevlékají, 

tak nemusejí mít s sebou celý šatník     ) – doporučujeme: triko 4x, mikina 1x, dlouhé kalhoty 1x, kraťasy 

3x, lehčí bunda, ponožky 9x, spodní prádlo 9x, tenisky 2x, sandály s pevnou špičkou, holiny, kšiltovka, 

sluneční brýle, pláštěnka, plavky 2x, pyžamo (kdo spí v pyžamu); batoh na výlety; 1,5l láhev na pití; 

krabička na svačiny; ručník 2x; hygienické potřeby: kartáček a pasta, sprchový gel; papírové kapesníky; 

čelovka + náhradní baterky; zápisník a psací potřeby; kdo by chtěl přespat pod širákem: spacák;  

karimatka; šátek; repelent; užívané léky (lze uschovat u zdravotníka); kapesné (lze uschovat u hlavní 

vedoucí). 

Věci dětem zabalte do sportovní tašky nebo kufru, lépe se dětem hledají věci než v krosně       

Věci dětem prosím podepište. 

Na cestu: batoh, velké pití (1,5 l), svačina, pláštěnka 

 

Adresa pro zasílání korespondence dětem: 

Jméno dítěte 

Lagunino, z.s. 

TS Homolka  

Újezd u Plánice 70 

339 01 Újezd u Plánice 

 

Těšíme se na vaše děti a věříme, že si Chatový LDT s námi pořádně užijí. 
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