
TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE 6313 ZÁLESÁCI SVITAVY  

Gorkého 35E, 568 02 Svitavy, zalesaci@zalesaci.net  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

20 . letní táborová školička 
proběhne v termínu   

13.7. – 20.7. 2019  

  
  

Informace a fotografie z minulých letních táborů naleznete na:  

www.zalesaci.net  
 

 

ˇ 

´ ´ 

http://www.zalesaci.net/


V termínu od 13. do 20. července 2019 pořádá turistický oddíl mládeže Zálesáci Svitavy letní 

tábor na oddílové stanové základně Tučkova hájenka ve Svratouchu, ke kterému níže uvádím 

základní informace.    
 

Cena tábora činí 2200,- Kč.   
   

Prosím, přihlášky zasílejte co nejdříve na adresu: Michal Malý, Olbrachtova 34, 56802, Svitavy. 

Přihlášky se přijímají pouze do vyčerpání kapacity tábora (40 dětí). Všichni účastníci odevzdají při 

odjezdu čestné prohlášení, zdravotní (očkovací) průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny !!!   

  

Tábor je určen pro děti ve věku 5 - 12 let včetně. Účastníci tábora budou ubytováni po dvojicích 

ve stanech s podsadou a rozděleni do oddílů po 10 členech. Každý oddíl vedou dva zkušení 

vedoucí. Součástí programu jsou vycházky, výlety, plavání na koupališti, táborové ohně, vaření v 

přírodě, bivakování, soutěže, hry, karneval a především celotáborová hra.   

Stravování bude zajištěno 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pitný režim) dle 

platných norem. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni u pojišťovny Generali pro případ úrazu.  

  

Bližší informace k odjezdu a příjezdu budou zaslány nejpozději měsíc před odjezdem na tábor.  

Protože se jedná o velmi krátký tábor, prosíme Vás, abyste za námi nejezdili na návštěvu. 

Zbytečně to rozteskňuje další děti, za kterými nikdo nepřijel.  

  

Na letní tábor Vám může přispět i Váš odborový svaz.   

  

Co nezapomeňte svému dítěti přibalit: spací pytel, pevnou sportovní obuv (alespoň dva páry!), 

dostatečné množství ponožek a spodního prádla, utěrku, baterku (čelovku), plátěnou čepici, 

oblečení na spaní, karimatku, podepsaný ešus, láhev na čaj, lžíci, roli toaletního papíru, tužku, 

štětec, zápisník, věci osobní hygieny, ručník, malý batůžek na výlety, plavky, pláštěnku, gumáky, 

+ čestné prohlášení, zdravotní (očkovací) průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny které 

odevzdáte našemu zdravotníkovi u vlaku!!!   

 

 

 

 

 

  

  

Na brzkou shledanou s Vámi se těší   

  

       Michal Malý,  

hlavní vedoucí tábora,  

                   tel. 739 396 713  

  
  
Poplatek zaplaťte do konce května na účet TOM Zálesáci Svitavy:  

ČSOB Svitavy 106019949/0300  

Variabilní symbol:  uvádějte rodné číslo dítěte  

  
  
   



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOROVOU ŠKOLIČKU TOM ZÁLESÁCI  

SVITAVY NA SVRATOUCHU 13.7. - 20.7. 2019 

  

Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………….......................   

  

Rodné číslo : …………………………….. Škola : ………..…………………………………………………..….   

  

Bydliště : …………………………………………………………………………………………………………………   

  

Název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte : ………………………………………………………………  

  

Telefon (rodiče) : ………………………….. E-mail (rodiče) : ……………………..........................   

  

Jméno a příjmení otce : ………………………………………………………………………....................   

  

Adresa zaměstnavatele : ………………………………………………………………………………………..   

  

Jméno a příjmení matky : ……………………………………………………………………………………….   

  

Adresa zaměstnavatele : ………………………………………………………………………..................   

  

Kontaktní adresa a telefon v případě onemocnění, úrazu dítěte v průběhu pobytu :   

…………………………………………………………………………………………………................................   

 

U dítěte upozorňuji na : ……………………………………………………………………………….………….   

  

Dítě je    PLAVEC   NEPLAVEC   

  

Velikost trička:   122  134   146     158       S     M (S a M jsou dospělácké)  

 

Přihlášený účastník podléhá táborovému řádu a podrobí se pokynům vedoucího tábora.  

Nedodržení táborového řádu může mít za následek i vyloučení z tábora.   

Při zrušení přihlášky 1 měsíc před termínem nástupu do tábora Vám bude účtován storno 

poplatek ve výši 700,- Kč, při zrušení 1 týden před termínem konání tábora bude účtován storno 

poplatek ve výši 1000,- Kč na úhradu vzniklých výdajů.   

  

Prohlášení rodičů: dávám tímto jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte výslovný 
souhlas k tomu, aby používal oddíl pro účely vytvoření registru účastníků tábora a účely 
řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené na této přihlášce, tj. zejména jméno, rodné 
číslo, bydliště, k ukládání na nosiče informací, uchovávání na nich, zpracovávání a k jejich 
pozdější likvidaci. Dále souhlasím, že veškerý audiovizuální materiál pořízený během tábora 
může být zveřejněn na sociálních sítích a internetových stránkách oddílu. Taktéž souhlasím, 
aby v případě nutné hospitalizace mého dítěte v době tábora byly informace ohledně jeho 
zdravotního stavu sdělovány vedoucímu tábora, a v případě ukončení jeho hospitalizace v 
době trvání tábora může být svěřeno zpět do rukou vedoucího tábora. Současně souhlasíme s 
tím, aby případný zůstatek finančních prostředků byl použit pro činnost oddílu TOM Zálesáci 
Svitavy.   
 
 V ……………………………… dne : ………………………….. podpis rodičů : …………………………………………………  

 

Přihlášku odešlete co nejdříve na adresu:  Michal Malý, Olbrachtova 34, 56802, Svitavy  



TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE ZÁLESÁCI, Gorkého 35E, 56802 Svitavy  
  
  

Závodnímu výboru OS  ……………………….   

……………………….            Svitavy dne :   

………………………..   
  

Věc : Žádost o finanční příspěvek na letní tábor   
  

Turistický oddíl mládeže 6313 Zálesáci Svitavy pořádá v době od 13. do 20. 

července 2019 letní tábor, který bude vyvrcholením celoroční činnosti dětí a 

vhodnou formou jejich rekreace.   
  

Na tento tábor je přihlášen(a) …………………………………………………….., syn/dcera 

zaměstnance Vaší organizace.  
  

Rozpočtový náklad na jedno dítě činí: ………..……………… Kč   
  

Vzhledem k tomu, že nevyužije jiné rekreace, obracíme se na Vás se žádostí o 

poskytnutí tohoto příspěvku podle vyhlášky 114/2002 sbírky o FKSP § 8, 9. V 

případě úhrady příspěvku převodním příkazem, uveďte jako variabilní symbol 

rodné číslo dítěte.  
  

O výši příspěvku rozhodne ZO OS.   
  
  
  

   S pozdravem   

   Michal Malý,   
………….………………………………       hlavní vedoucí letního tábora       

podpis rodiče dítěte  


