
Důležité informace o LDT SLUNÍČKO 2019 
pořádaného Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s. 

 
Termín a místo tábora: Od neděle 18.08. do soboty 24.08.2019 t.j. 7 dní, základna SLUNCE Kletečná 
Příjezd účastníků na tábor: bude 18.08.2019 od 9:00 do 10:00 hodin – doprava na LDT je individuální – zajišťují rodiče 
Odjezd účastníků z tábora: bude 24.08.2019 od 9:00 do 10:00 hodin – doprava je individuální – zajišťují rodiče 
Nástupní oblečení: podle počasí – ve sportovním 
Vybavení účastníků: bude uložené v kufru, který bude označen cedulkou formátu A4 s jménem a příjmením 
Kapesné: není potřeba 
Jídlo na cestu, první den a 
sladkosti: 

NEDÁVEJTE dětem žádné jídlo, budou po příjezdu již normálně v táboře svačit, obědvat a 
dále se stravovat, sladkosti nejsou třeba, strava bude vyvážená 

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

Návštěvy: jsou v průběhu tábora nežádoucí s ohledem na ostatní děti 

Náplň tábora: 

hlavním posláním tábora je přinést dětem silné zážitky, v přírodě, v kolektivu podobně starých 
dětí s hlavním důrazem na: 
a) táborový režim – seznámení s režimem „velkého“ tábora 
    - časový průběh dne 
    - povinnosti táborníků 
    - úkoly 
b) poznání okolí a důležitých míst – místopis 
c) hry, zábava – principy celotáborové hry – soutěžíme za oddíl a nejenom za sebe 

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

Hlavní vedoucí tábora: 
Jan Gregor – telefon 602 677 975 - jen pro nutné případy v průběhu tábora 
Oficiální číslo telefonu tábora - jen v průběhu LDT: 728 145 834 

Ostatní důležité informace: 
 

• cenu poukazu 1.400,- Kč je nutno zaplatit do 31.05.2019 !!! 
• Pokyny pro realizaci platby poukazu LDT SLUNÍČKO 2019 převodem na trans-

parentní účet Dětské organizace SLUNCE Ondřejov z.s.: částka za 1 ks poukazu: 
1.400,- Kč, číslo účtu: 39601 39601/2010, variabilní symbol: Datum narození dítěte 
a do AV (textového) pole 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 doporuční ošetřu-
jícího lékaře převezeno po dohodě se zákonnými zástupci domů a tím ukončen pobyt 
na táboře  

• 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 zá-
kladě předložených dokladů provozovateli uhradí při předání dítěte !!! 

• při hrubém porušení kázně a táborového řádu bude dítě vyloučeno z tábora a po uply-
nutí marné výzvy na jeho odvoz, bude na náklady rodičů dopraveno do místa bydliště, 
bez nároku na vrácení ceny poukazu. 

• jiný předčasný odjezd dítěte z tábora je nežádoucí, o případném jiném odjezdu roz-
hoduje vždy vedoucí tábora a dítě bude i v tomto případě předáno jen zákonnému zá-
stupci, nebo osobě jím prokazatelně (písemně) zplnomocněné  

• 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 2019 
 



Doporučené vybavení na LDT SLUNÍČKO 2019 
 

                   © SLUNCE 2019 
 

Oblečení - obuv Ostatní - vybavení 
Kalhoty Spací pytel – opravdu teplý !!! Polštářek 
Krátké kalhoty (kraťasy) Madrace není potřeba – bude s postelí !!! 
Košile / tričko s dlouhým rukávem Deka (starší, ale teplá) 
Větrovka LED svítilna – ideální pro dlouhou výdrž, náhradní baterie 
Lehká pokrývka hlavy proti sluníčku Hřeben, 
Tepláková souprava  Kartáček na zuby + pouzdro 
Pláštěnka  Pevná-slabé se trhají !!!  Zubní pasta + kelímek na vodu 
Svetr / mikina  Mýdlo v pouzdře / sprchový gel  
Trenýrky (chlapci) Krém na opalování, „repelent“ proti  komárům 
Spodní prádlo Ešus třídílný (označený) !!! 
Plavky  Lžíce  (starší s dírkou na zavěšení) !!! 
Tričko  Hrneček s ouškem na čaj !!! 
Ponožky slabé  Ručníky (malý na ruce + velký na sprchování) 
Ponožky silné Kapesníky (klasické / papírové) 
Prádlo,které bude určeno jen na spaní !!! Toaletní papír (zásoba dle odhadu spotřeby) 
Pevné boty  Blok, tužka, pastelky, pravítko, nůžky 
Tenisky Dopisní papír, obálky s nalepenou známkou a 

nadepsanou adresou potencionálních příjemců Jiná lehká obuv (sandály/crocs) 
Holínky-gumovky !!! Plyšák (hračka) „kamarád“ na spaní 

Ostatní důležité informace a doporučení k vybavení: 
 
 

• Seznam je doporučené vybavení – počet kusů, případně další sortiment vybavení, 
záleží jen na znalosti potřeb Vašeho dítěte  

• 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 s uvedeným počtem kusů vy-
lepte na vnitřní straně jeho víka, pro případnou kontrolu ztrát před odjezdem 

• Velikost postelí je cca 190 x 70 cm 
• Na vnější horní stranu kufru (víko) prosím umístněte cedulku se jménem a příjme-

ním dítěte – formát A4 na šířku 
• Nezapomeňte, že děti budou žít 7 dní v přírodě – volte tedy vybavení, kterému 

nebude vadit případné poškození, nebo i ztráta 

Vysvětlivky k označení v textu vybavení: 
!!! = velice důležité – nutné k „přežití“ 

/ = buď a  nebo 


