
 ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE – T. K. BRONTOVÉ 

 Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou 
 IČ: 227 138 32 
 

PROPOZICE LETNÍ TÁBOR 

Slované 

Termín: 12. července 2014 – 26. července 2014 

Začátek: na tábořišti mezi 16 a 17 hod. (z důvodu přípravy tábořiště po předchozím běhu  - 

sraz tedy až na tábořišti dle mapy – na webu bude uveden seznam přihlášených, 

abyste se mohli případně domluvit na společné dopravě) 

Místo: tábořiště Čertyně, viz přiložená mapa 

Pro koho: pro děti od 7 do 15 let  

Ubytování: v podsadových stanech po 2, tábořiště je tvořeno dřevěným srubem s kuchyní a 

jídelnou, kam je možné se schovat při špatném počasí 

Strava: plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) 

Program: Pro děti je připravena dobrodružná celotáborová hra na téma Slované. Na táboře 

zažijeme spoustu zábavných her, posedíme u táboráku, zazpíváme si a 

samozřejmě budeme také jezdit na kánoích a nafukovacích lodích.   

S sebou: spací pytel, karimatka, polštářek, sandály, tenisky, pevné boty do terénu, holinky, 

boty do vody, vesta (pouze kdo má), ešus, hrnek, příbory, ponožky (dle vlastního 

uvážení), trička 5ks, mikiny 2 ks, pláštěnka, kalhoty, 2 ks, kraťasy 3 ks, spodní 

prádlo (dle vlastního uvážení), plavky, sluneční brýle, pokrývka hlavy, 2 ručníky, 

kapesníky, hygienické potřeby, sirky, zavírací nůž, KPZ, repelent, láhev na vodu, 

malý batoh (pro výlety mimo tábořiště), drobné kapesné (max. 300 Kč), kartička 

pojišťovny, baterka, plovací vesta (kdo má – ostatním zapůjčíme oddílové) 

Návštěvy: 20. července 2014 od 14.00 do 16.00 hod  

Cena: 2800 Kč 

Cena zahrnuje: pronájem tábořiště, stravu, provozní režie, výlet 

Přihlášky: nutno odevzdat společně se zálohou 300 Kč nejpozději do 30. dubna 2014 

Do 21. 6. 2014: odevzdat  - doplatek tábora 

   - potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře 

Při odjezdu: nutné odevzdat následující dokumenty: 

- prohlášení o bezinfekčnosti ( s datem odjezdu) 

- kartičku pojišťovny (originál – některé zdrav. zařízení nechtějí přijímat 

kopie) 

- kartičku na autobus (pokud jí dítě má) 

Žádáme rodiče, aby nedávali svému dítěti žádné cennosti, ani mobilní telefony (v případě nutnosti 

může zavolat dítě od některého z vedoucích). Zároveň upozorňujeme, že přímo v tábořišti není 

signál mobilních operátorů, proto v případě potřeby kontaktovat některého z vedoucích posílejte 

raději SMS. Několikrát za den chodíme kontrolovat mobil na signál.  


