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INFORMACE PRO RODIČE 
 

POŘADATEL: Hakmak s.r.o. 

KDY SE BUDE TÁBOR KONAT: 

ODJEZD – 30.7.2023 v 14.30 z autobusové zastávky Rudník-pošta 

PŘÍJEZD – 11.8.2023 (cca 13.00) 

* místo odjezdu bude určeno později, budeme informovat o něm na stránkách  

KDE SE BUDE TÁBOR KONAT: Rekreační zařízení, Český Dub 463 43 

CENA: 5 600 KČ 

TÁBOR JE URČEN PRO DĚTI OD 6 DO 16 LET 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: 

• Doporučujeme nechat děti, aby si zabalily samy. Učí se tím samostatnosti a 

uvědomění si, co budou potřebovat a lépe si budou pamatovat, kam si co dají. 

Ovšem vaši pomoc určitě potřebovat budou. Mějte nad nimi dohled a pomáhejte 

jim. Pokud dětem ale zabalíte vy, bez jejich přítomnosti, často se stane, že ani 

nevědí, co s sebou mají a věci nevyužijí. Především u menších dětí doporučujeme 

věci podepsat (označit) aby si je poznaly. Myslete na to, že při odjezdu z tábora jim 

nebudete zpět balit vy, ale budou to muset zvládnout samy. Je tedy lepší si vše 

vyzkoušet doma „nanečisto“, potom je to hned snazší. Dětem, především děvčatům, 

zkontrolujte vlasy. Vši a hnidy jsou důvodem pro nepřijetí na tábor. 

 

• co na sebe: spodní prádlo, ponožky (slabé i teplé), teplá mikina, trička s krátkým i 

dlouhým rukávem, bílé tričko na batikování, tílka, bunda, svetr, pláštěnka, tepláky, 

kalhoty, kraťasy, plavky, čepice (kšiltovka, šátek), sandále/pantofle, holínky, pevná 

sportovní obuv, módní kousky na táborovou diskotéku (2x), karnevalová maska, … 

 

• hygienické potřeby: ručník, osuška, sprchový gel, šampón, žínka na mytí, hřeben, 

gumičky a sponky (pro holky), kartáček na zuby, pasta na zuby, repelent, opalovací 

krém (krém po opalování), taška na špinavé prádlo, kapesníky (nejlépe papírové, 10x 

balení), dále dle potřeby, … 

 

• na spaní: teplé pyžamo, spacák, polštářek, oblíbený plyšák, … 
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• léky: Pokud Vaše dítě užívá pravidelně léky, je nutno o užívání informovat hlavního 

vedoucího s kompletními informacemi a upozorněním o léku a stavu dítěte. Toto 

vyplňte v přihlášce a písemném prohlášením, při odjezdu odevzdejte léky 

zdravotníkovi tábora společně s výše zmíněnými instrukcemi. Dostatečné množství 

léku je samozřejmostí. 

 

 

• ostatní: zavazadlo (kufr/taška) + jmenovka dítěte, pevná/nerozbitná lahev, batůžek, 

sluneční brýle, knížka, karetní hry, vybavený penál (nůžky, tužky, pastelky, ...), bloček 

na psaní, nafukovací kruh do vody apd., poštovní známky, dopisní papír, obálky + 

adresy, baterka, peněženku a kapesné (doporučujeme max. 500 kč), dostatečné 

množství roušek či respirátorů na celý pobyt dle aktuálního nařízení vlády, lahvičku 

s dezinfekcí na ruce, … 

 

CO DOPORUČJUJEME NEBRAT:  

• Značkové a cenné věci, drahé šperky, větší obnos peněz, mobilní telefon, tablet, DVD 

přehrávače, jiná elektronika. V případě nutnosti volejte hlavnímu vedoucímu. 

Kontakt je na stránkách www.ldt-svet.cz.  

 

• V případě, že si dítě vezme s sebou na tábor tyto výše zmíněné věci, nezodpovídáme 

za poškození nebo ztrátu. 

 

 

• Je zakázáno s sebou brát ostré předměty (nože), zbraně, zápalky, alkohol, cigarety a 

jiné návykové látky – pokud se u dítěte najdou tyto, nebo podobné věci, bude 

z tábora okamžitě vyloučeno, a to bez náhrady peněz. 

 

TYTO DOKUMENTY ODEVZDEJTE U AUTOBUSU PŘI ODJEZDU NA TÁBOR:  

• bez těchto dokumentů Vaše dítě na tábor nepřijmeme! 

• čestné a písemné prohlášení ZZ o bezinfekčnosti – formulář najdete ke stažení na  

www.ldt-svet.cz 

•  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci vydané dětským 

praktickým lékařem (nevracíme) – formulář najdete ke stažení na www.ldt-svet.cz 

• kopii kartičky pojištěnce  
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PLATBA:  

• cena zahrnuje: strava (domácí a chutná kuchyně od našich profesionálních kuchařů), 

zajištění pitného režimu na celý den, doprava autobusem tam i zpět, ubytování (12 

nocí v chatičkách), pestrý a rozmanitý program, pojištění, hodnotné ceny a odměny, 

kvalitní vybavení a pomůcky, spousta zkušených a usměvavých vedoucích, 

praktikantů, zdravotnický personál… 

• cena tábora je 5 600 Kč a je konečná, tábor je bez různých doplatků 

• platba pouze úhradou faktury bankovním převodem na náš účet  

• detaily a číslo účtu najdete na faktuře odeslané na Váš e-mail 

• nezapomeňte vyplnit variabilní symbol!! 

• do poznámky: uvést jméno a příjmení dítěte 

• termín platby: pokud není dáno jinak, do jednoho měsíce po obdržení faktury 

• storno podmínky: pokud se dítě ze závažných důvodů nemůže tábora zúčastnit, platí tato 

pravidla:  

➢ odhlášení nejdéle měsíc před začátkem tábora i bez udání důvodu – vracíme 

celou částku 

➢ odhlášení v době kratší, než je jeden měsíc do začátku tábora, doložitelné podání 

důvodu– vracíme 2500 kč 

 

 

NÁVŠTĚVY JSOU ZAKÁZANÉ! Možnost je pouze ze ZÁVAŽNÝCH důvodů po telefonické 

domluvě s hlavním vedoucím. 

 

ADRESA TÁBORA 

    LDT SVĚT 

Český Dub III 169 

Český Dub  

463 43 
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