
Důležité informace o LDT SLUNCE 2020 
pořádaného Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s. 

 
Termín tábora 27.06.2020 sobota - 11.07.2020 sobota tj. 15 dní 
Příjezd účastníků na tábor bude 27.06.2020 od 10:00 do 12:00 hodin – doprava na LDT je individuální, zajišťují rodiče 
Předpokládaný návrat  11.07.2020 sobota cca 12:00 – 13:00 hodin před školu v Ondřejově – BUS zajištuje pořadatel 
Nástupní oblečení podle počasí (rozhodně pevná obuv v baťohu pláštěnka, voda) vše ostatní v kufru 

Vybavení účastníků 
uložené ve jmenovkou označeném kufru, bude převezeno na tábor od silnice po registraci 
účastníka. Doporučené vybavení na LDT SLUNCE - viz druhá strana těchto informací 

Kapesné plně postačí 300,- Kč 

Jídlo na cestu a první den 
nemusíte dávat dětem žádné jídlo, budou po příjezdu již normálně v táboře obědvat a dále se 
stravovat 

Cenné věci 
prstýnky, řetízky, náramky, náušnice, radia, přehrávače, mobilní telefony, atd. děti nebudou 
potřebovat, proto jim je na tábor pokud možno nedávejte !!! 

Návštěvy  jsou v průběhu tábora nežádoucí s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
Prohlídka tábora a Velký 
oheň: 

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci se prohlídka tábora a Velký oheň NEKONÁ 

Buchty a balíčky 

či jiné potraviny do kuchyně, můžete předat při odjezdu dětí na tábor, nebo je donést v sobotu 
04.07.2020 od 8.00 do 12.00 hodin na adresu Petr Křeček, Pražská 81, Ondřejov. U balíčků 
pro děti dodržujte prosím maximální rozměr cca krabice od bot. Balíčky bez jména budou pře-
dány automaticky do kuchyně.  
                  Děkujeme za případné příspěvky do táborové kuchyně pro všechny děti 

Náplň tábora 
pobyt v přírodě bez elektrického proudu a ostatních vymožeností civilizace, výlety, sport, 
táborová hra 

Adresa tábora Jméno a příjmení, LDT SLUNCE, Kletečná, 396 01 Humpolec 

Hlavní vedoucí tábora  
Pavel Vaněk 
Oficiální číslo telefonu tábora - jen v průběhu tábora: 728 145 834   

Ostatní důležité informace 
 
 

• Cenu poukazu 3.000,- Kč je nutno zaplatit do 19.06.2020 
• Pokyny pro realizaci platby poukazu LDT SLUNCE 2020 převodem na transparentní účty 

Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.: částka za 1 ks poukazu: 3.000,- Kč, číslo účtu: 
39601 39601/2010, variabilní symbol: datum narození dítěte, nebo do AV (textového) po-
le uveďte: Příjmení a jméno dítěte 

• V den nástupu musí být odevzdáno pořadateli Prohlášení zákonných zástupců (vyplněné Ve 
všech kolonkách) a průkaz zdravotní pojišťovny (nebo jeho kopie) 

• V případě zdravotních problémů v průběhu tábora, může být dítě na doporučení ošetřují-
cího lékaře převezeno po dohodě se zákonnými zástupci domů a tím ukončen pobyt na tá-
boře bez nároku na vrácení ceny poukazu a to ani v poměrné části 

• V případě lékařského ošetření dítěte v průběhu tábora za něj provozovatel uhradí veškeré 
s tím související administrativní náklady s tím, že rodiče tyto náklady na základě předlože-
ných dokladů provozovateli uhradí při předání dítěte 

• Při hrubém porušení kázně a táborového řádu (jako je například svévolné opuštění tábora, 
kouření tabákových výrobků, pití alkoholických nápojů, či požívání jiných návykových látek) 
bude dítě vyloučeno z tábora a po uplynutí marné výzvy na jeho odvoz, bude na náklady ro-
dičů dopraveno do místa bydliště, bez nároku na vrácení ceny poukazu 

• Jiný předčasný odjezd dítěte z tábora je nežádoucí, o případném jiném odjezdu rozhodu-
je vždy vedoucí tábora a dítě bude i v tomto případě předáno jen zákonnému zástupci, ne-
bo osobě jím prokazatelně (písemně) zplnomocněné 

• V průběhu tábora je zakázáno dětem používání mobilních telefonů a to během programové 
činnosti oddílu, po večerce a při všech společných činnostech dětí - při porušení tohoto 
zákazu, bude telefon dítěti odebrán a uložen do konce tábora u hlavního vedoucího do 
úschovy  

• Pořadatel tábora neodpovídá za věci dětí nad rámec doporučeného vybavení, jako jsou 
například peníze, mobily, MP3 přehrávače, případně jinou elektroniku či cennosti 

• Osobní údaje dětí budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní a organizační 
přípravu a zajištění táborového pobytu dítěte. Tyto osobní údaje budou zpracovávány Dět-
skou organizací SLUNCE Ondřejov z.s., jako správcem databáze a rodiče mají právo 
k nahlédnutí a podání informací o zpracovávaných osobních údajích týkajících se jejich dí-
těte. Rodiče v Závazné přihlášce na tábor potvrzují souhlas/nesouhlas k tomu, aby jméno a 
příjmení dítěte, případně i jeho fotografické vyobrazení mohlo býti uvedeno na „interne-
tové“ adrese www.slunce.net a následujících 

• Provozovatel tábora nesjednává žádné pojištění účastníků                  © SLUNCE 2020 
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Doporučené vybavení na LDT SLUNCE 2020 
2x Kalhoty 

Baťoh na záda (na výlety), který pojme lá-
hev na pití, pláštěnku, jídlo na celý den, atd.  

2x Krátké kalhoty (kraťasy) Spací pytel + vložka 
1x Větrovka Nafukovací lehátko, matrace (karimatka) 
1x Lehká pokrývka hlavy proti sluníčku Deka (starší, ale teplá) 
3x Tepláková souprava (u menších dětí i více) LED svítilna – ideální pro dlouhou výdrž, baterie 
1x Pláštěnka  !!! Pevnější – slabé se trhají !!!  Hřeben, zrcátko 
2x Svetr Kartáček na zuby + pouzdro 
9x Trenýrky – spodní prádlo(u menších dětí i více) Zubní pasta + kelímek na vodu 
1x Plavky  Mýdlo v pouzdře, šampon na vlasy, sprchový gel 
8x Trička  Krém na opalování 
10x Slabé ponožky (u menších dětí i více) „Repelent“ proti komárům 
7x Silné ponožky (u menších dětí i více) Šití (i chlapci) 
4x Ručník  Lžíce (starší s dírkou na zavěšení) 
6x Kapesník anebo papírové kapesníčky Ešus třídílný označený, škrabka na brambory 
1x Žínka Plechový hrneček s ouškem na čaj 
1x Pevné (kožené) boty  Píšťala (funkční, hlasitá) 
1x Tenisky (u menších dětí i náhradní) Toaletní papír (zásoba dle potřeby) 
1x Jiná (lehká) obuv    Sekera, nůž – nabroušené 
1x Holínky-gumovky (u menších dětí i náhradní) Dopisní papír, obálky s nalepenou známkou 
1x Reflexní vesta – pro přesun na silnicích Prášek, mýdlo, pastu na praní, kolíčky 
1x Černý kouzelnický hábit popis hábitu–viz: www.slunce.net  Blok, tužka, pastelky, pravítko, nůžky 
1x Bílé tričko může dojít i k jeho poškození nebo zničení Vlastní četba 
3x Rouška (příjezd, případné setkání s návštěvníky a na odjezd) Hudební nástroj 
1x Desinfekce nebo gel s plným virucidním účinkem v rozprašovači nebo nádobce s pumpičkou 

• Označte prosím všechny věci vašeho dítka monogramem, nebo jinou vaší 
značkou – lépe se rozeznají od věcí ostatních dětí 

• Ač to zní neuvěřitelně, skutečně ideálním zavazadlem na tábor je starší kufr – mezera 
mezi podlahou a postelí je cca 22 cm – proto by kufr neměl být vyšší, aby se pod postel 
vešel. Aktuální seznam věcí vašeho dítka vylepte na jeho víko, pro případnou kontrolu 
ztrát před odjezdem 

• Velikost postelí je různá – nicméně maximální velikost je 190 x 70 cm  
• Nezapomeňte, že děti budou žít 15 dní v přírodě – volte tedy vybavení, kterému nebude 

vadit případné poškození, nebo i ztráta  
• Dále nezapomeňte na průkazku ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY a PROHLÁŠENÍ ZÁ-

KONNÝCH ZÁSTUPCŮ dítěte. 
              

© SLUNCE 2020 

 

 


