
Důležité informace-Slunečnice 2021 
Důležité informace o TRD SLUNEČNICE 2021 pořádaného Dětskou organizací SLUNCE Ondřejov z.s.  

Termín a místo tábora: Od neděle 20.06. do pátku 25.06.2021 t.j. 5 dní, základna SLUNCE Kletečná. 

Příjezd účastníků na tábor: bude 20.06.2021 od 12:00 do 14:00 hodin 

Doprava na TRD je individuální. 

 Odjezd účastníků z tábora: bude 25.06.2021 do 11:00 hodin  

 První den: po příjezdu bude připravena větší svačina, další stravování v normálním režimu. 

 Cenné věci: v táboře není možnost cenné věci zamknout či jinak zabezpečit, zvažte proto jejich 

přítomnost. 

 Náplň tábora: Chystáme pro vás hry, tvoření, soutěže, které si užijeme společně s dětmi, ale také 

zábavu a chvíle oddechu pro dospělé a děti zvlášť. Nakoukneme, jak vypadá táborový režim, ale nic 

nebudeme přehánět :) Beze zbytku využijeme potenciál základny, personálu i účastníků. 

 Cíly tábora SLUNEČNICE je: - užít si společně strávený týden v přírodě - posílit komunitu rodičů a dětí 

kolem DO Slunce - seznámit děti i rodiče s prostředím i fungováním tábora a jeho personálem. 

 Hlavní vedoucí tábora: Daniela Caltová 728 325 466 - jen pro nutné případy v průběhu tábora  

Oficiální číslo telefonu tábora - jen v průběhu TRD: 728 145 834 

 Ostatní důležité informace:  

 • po celou dobu tábora nese za dítě zodpovědnost jeho doprovod 

 • v den nástupu musí být odevzdáno pořadateli Prohlášení o bezinfekčnosti, v případě, že s vaším 

dítětem jede na tábor jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba odevzdat i Plnou moc. 

 • Pokyny pro realizaci platby poukazu TRD Slunečnice 2021 převodem na transparentní účet Dětské 

organizace SLUNCE Ondřejov z.s., číslo účtu: 39601 39601/2010, variabilní symbol: datum narození 

účastníků a do AV (textového) pole uveďte: Příjmení a jméno dítěte nebo dospělého účastníka. 

 • Osobní údaje účastníků budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní a organizační 

přípravu a zajištění táborového pobytu. Tyto osobní údaje budou zpracovávány Dětskou organizací 

SLUNCE Ondřejov z.s., jako správcem databáze a oprávnění účastníci mají právo k nahlédnutí a 

podání informací o zpracovávaných osobních údajích týkajících se jejich osoby. Účastníci v 

podepsaných dokladech potvrzují souhlas/nesouhlas k tomu, aby jméno a příjmení účastníka, 

případně i jeho fotografické vyobrazení mohlo býti uvedeno na „internetové“ adrese www.slunce.net 

a následujících.  

• Provozovatel tábora nesjednává žádné pojištění účastníků  
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