
 

Letní tábor dětí a mládeže 

Na Mlejnku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná přihláška číslo : __________ 

O číslo si napište a místo zarezervujte na Stekolmanova@seznam.cz nebo na telef. 777 264 366 

Odevzdejte nejpozději do 31.5.2020 

Následující informace si, prosím, pečlivě přečtěte! 
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Všeobecné informace a podmínky 

Vážení rodiče, milí táborníci. 

Následující řádky  čtěte, prosím, pozorně, aby Vás nic nepřekvapilo. 

Dozvíte se zde obecné informace o táboře, co si máte vzít s sebou, kdy odjíždíme a kdy se vracíme. 

 

Provozovatel: Vonbus, s.r.o. 

                          IČO 28896084, DIČ CZ28896084 

                          Sídlo firmy: Vinecká 91, Mladá Boleslav 

 

Termín zotavovací akce: 18.7.2020 – 1.8.2020 

Cena: 4390 Kč včetně DPH 

V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování v podsadových stanech, strava 5x denně, pitný 

režim, úrazové pojištění, vstupné na koupaliště, tričko, drobný dárek 

Prosím o zaplacení do 31.5.2020 složenkou na adresu Štěpánka Kolmanová , Vinecká 91, 

29301 Mladá Boleslav nebo převodem na účet na č. ú. : 115-7773200217/0100. 

Jako variabilní symbol na složence i na platbě převodem uveďte, prosím, číslo přihlášky, 

aby platba mohla být správně přiřazena. 

Storno poplatky: při odhlášení dítěte do 15.6.2020 vracíme 100 % zaplacené částky, 

při odhlášení do 10.7.2020 vracíme 50% zaplacené částky. 

Pokud si rozmyslíte účast ještě před zaplacením pobytu do 31.5.2020, prosím o informaci, že dítě 

nepojede, aby mohl být umístěn náhradník. 

Doprava                                                                                                                                                            

Odjezd v sobotu 18. 7. 2020 v 10.15 z Prahy - Černý most, z nástupního místa v ulici Chlumecká, v 

11:00 hodin z Benátek n. J. z ,,Burzy´´, v 11.30 z Ml.Boleslavi od divadla J.Průchy, ve 12 hodin 

Bělé pod Bezdězem z autobusového nádraží. 

Příjezd v sobotu 1.8.2020 kolem 11 hodiny do Bělé pod Bezdězem, dále Mladé Boleslavi,  

Benátek nad Jizerou a nakonec Praha 
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Charakteristika a organizace:  
Tábořiště leží v údolí u rybníka, uprostřed lesa. Travnatým údolím protéká potok. Asi 15 minut chůze 
od tábořiště leží městečko Dubá a přírodní koupaliště Nedamov. Děti jsou rozděleny do 4 smíšených 
oddílů. Každý oddíl s 10-15 dětmi vede dospělý vedoucí a instruktoři.  
O stravu se stará posádka kuchyně, o drobné bolístky zdravotnice. Každý oddíl má během tábora 3x 
službu, při které pomáhá s chodem tábora (nákup, mytí nádobí, úklid tábora, příprava dřeva, noční 
hlídky). Děti spí ve dvoulůžkových stanech s podlážkou. Strava se vydává 5x denně – snídaně, oběd, 
svačina, večeře, druhá večeře, pitný režim 24 hodin denně v dostatečném množství a kvalitě. Pro 
extra velké jedlíky se najde něco navíc.  
Tábor má klasický režim: rozcvička, snídaně, dopolední program, oběd, polední klid, odpolední 
program, svačina, hry, večeře, osobní volno, posezení u táboráku, večerka, někdy noční hry. Budíček 
a večerka je přizpůsoben počasí a kázni.  
Hygienické podmínky:  
Suché WC, polní umývárna s tekoucí pitnou studenou vodou, polní sprchy s tekoucí teplou vodou. 
Služební oddíl se sprchuje povinně! Provoz tábora každoročně schvaluje Hyg. stanice v České Lípě, 
zdravotní dozor má zdrav. středisko v Dubé. Případné úrazy ošetřují v nemocnici v České Lípě. Děti 
čeká celotáborová hra, sportovní soutěže, bojové hry ve dne i v noci, olympiáda, diskotéka, koncert, 
kino, výprava za pokladem, koupání, noční hlídky, stezka odvahy, písničky u táboráku. Program 
přizpůsobujeme počasí.  
Nutné vybavení:  
spací pytel, deka, karimatka, polštářek, 1 pevné boty, 1-2x lehčí boty (polokecky), sandály nebo 
pantofle k vodě, pláštěnka, gumovky, pokrývka hlavy, bunda (hodí se i stará zimní), 1x teplé oblečení 
na spaní (tepláková souprava, legíny, svetr…) , 1 tepláková souprava, 3-4 tepláky, 7 triček s krátkým 
rukávem, 2 trika s dlouhým rukávem, 3x svetr nebo mikina, šortky, plavky, spodní prádlo min. 14ks, 
nejméně 14 párů ponožek, bavlněná taška nebo pytel na špinavé prádlo, kapesníky, šátek na krk, 2-3 
ručníky, sluneční brýle, krém na opalování, repelent, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, 
pasta, toaletní papír), ešus, hrneček, lžíce, škrabka na brambory, utěrka, kousek provázku, pár kolíčků 
na prádlo, 3 zavírací špendlíky, prášek na praní, psací potřeby, blok, malý batůžek, láhev na pití, 
baterka + náhradní baterie, pastelky, nůžky.  
Toto je nejnutnější vybavení, proto prosíme o dodržení seznamu. Přimlouvám se za starší oblečení. 
Vše zabalte do staršího zavazadla, protože se v něm dobře udržuje pořádek. Na kufr je vyhrazené 
místo pod postelí stanu, proto prosím zvolte rozumnou velikost zavazadla, aby se vešlo pod postel ve 
stanu a dítě jej nemuselo mít přes den na posteli. Balte prosím s dětmi, aby věděly, co kde mají. 
Věci, které se nevejdou do kufru (boty, spacák, karimatka...), zabalte nejlépe do jedné velké uzavřené 
tašky. Pokud bude mít dítě spacák a karimatky nezabalenou, je nutné je podepsat (obzvlášť u 
menších dětí). Při nepříznivé předpovědi počasí prosím o přidání 1 páru bot a teplejšího oblečení na 
převlékání. Můžete si vzít hudební nástroj. Zvláště žádáme a prosíme o to, aby měl táborník 
GUMOVKY a PLÁŠTĚNKU. Nestačí nepromokavá bunda a pevné boty.  
Prosíme o zanechání šperků, hodinek, mobilních telefonů atp. doma. 

 

Kapesné: dle uvážení rodičů. Je plánovaná 2x návštěva městečka Dubá, na koupališti je kiosek, kde si 

děti mohou koupit sladkosti nebo nanuka. O poledním klidu funguje v táboře minikiosek, kde je 

možné zakoupit si drobnou sladkost, pitíčko. 
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 Zrušení pobytu: Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého 

porušení táborového řádu, jakým je kouření, požívání alkoholu nebo jiných omamných látek, šikana 

jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí personálu. Ve všech výše uvedených případech 

není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny. 

Pobyt lze rovněž ukončit i z vůle zákonného zástupce. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení 

zaplacené částky. 

Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení táborového areálu přírodním 

živlem). V takovém případě bude vrácena plná částka, na jiné plnění nárok nevzniká. 

Odpovědnost : Tábor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním 

Táborového řádu nebo pokynů vedoucích. 

Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, 

nedbalostí , či činností, která je v rozporu s Táborovým řádem. 

Zákonný zástupce souhlasí s Táborovým řádem a seznámí s ním účastníka tábora. 

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí 

s nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií v rámci tábora k prezentaci 

na webových stránkách tábora a na faceboku. 

 

GDPR :Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním 
osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. V rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce a souhlas 
s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na táborovém 
pobytu. Správcem osobních údajů podle čl 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu  Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (dále jen GDPR) je provozovatel firma VONBUS, s.r.o., IČO 28896084, sídlo Vinecká 91, 
Mladá Boleslav, telef.777264366, jednatel Štěpánka Kolmanová, dále jen správce. 
Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
Údaje budou uchovány po dobu 5 let, jak vyžaduje zákon a budou použity výlučně za účelem účasti 
dítěte na táborovém pobytu. Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020 
Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. 
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Adresa tábora:  
LTM ,,Na Mlejnku´´ 471 41 Dubá u Doks  
 
 
!!! Pište nám, NUTNÉ!!! Pokud některé děti v průběhu tábora nedostávají poštu, jsou smutné poté 
V dnešní době doporučujeme využít aplikaci české pošty https://pohledniceonline.cz/, díky které 
na poštu vůbec nemusíte.  
Návštěvy rodičů však nedoporučujeme.  
 
 
Sebou na cestu 
Na cestu dejte dítěti malou svačinu a pití. V případě deštivého počasí holínky na nohy a pláštěnku do 
příručního batůžku. Kufry odvezeme až do tábora, ale děti půjdou kousek pěšky. 
 
 
U autobusu při odjezdu odevzdejte vedoucímu nadepsanou obálku jménem dítěte se zdravotním 
listem, nástupním listem dítěte, kartičkou pojištěnce a souhlasem s poskytnutím zdrav. péče. 
Bez těchto dokumentů nemůže být dítě na tábor přijato. 
 
Pokud budete předávat léky, uložte je do sáčku nebo krabičky s nadepsaným jménem a přiloženým 
dávkováním. 
 
 
V případě vlastní dopravy dovezte dítě do tábora ve 12.30, při odjezdu si dítě vyzvedněte v 10.15 
Preferujeme dopravu společnou – celotáborová hra může začít již cestou. 
 
 
 
Případné dotazy zodpovím na Stekolmanova@seznam. Cz nebo 777 264 366 
 
Prosím o čitelné vyplnění příloh (přihlášky, nástupní list, zdrav. dotazník, souhlas s ošetřením) 
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Táborový řád 

Každý účastník tábora: 

1. se bude řídit pokyny hlavního vedoucího, kteréhokoliv oddílového vedoucího či kterékoliv 

dospělé osoby z personálu tábora 

2. se bez vědomí a svolení svého vedoucího i hlavního vedoucího nesmí vzdálit z areálu tábora 

nebo místa činnosti oddílu 

3. dodržuje táborový řád a režim dne 

4. v době nočního klidu (od večerky do budíčku) musí být ve svém stanu 

5. se bude ke všem účastníkům tábora chovat přátelsky, fyzické či psychické útoky (šikana) 

směrem k ostatním účastníkům nebudou tolerovány 

6. je povinen udržovat svůj stan a všechny ostatní prostory tábora v čistotě 

7. nahlásí každý úraz, klíště či jakékoliv zdravotní problémy oddílovému vedoucímu nebo 

zdravotníkovi 

8. nepoškozuje úmyslně zařízení tábora 

9. si bude hlídat své cenné věci (mobil, hodinky,….), nicméně se cennosti nedoporučuje na tábor 

vozit. Za případnou ztrátu nenese žádnou zodpovědnost provozovatel, hlavní vedoucí ani 

oddílový vedoucí. Finanční obnos si může uložit u hlavního vedoucího 

10. nesmí rozdělávat bez souhlasu a přítomnosti některého z vedoucích oheň 

11. nebude bez souhlasu a přítomnosti vedoucího chodit k náhonu ani k rybníku 

12. dodržuje zákaz kouření, požívání alkoholu a užívání omamných a návykových látek  

v areálu tábora i mimo něj 

13. případné návštěvy dětí mají povolený vstup do areálu tábora po dohodě s hlavním vedoucím 

14. koupání na koupališti bez svolení a dozoru je přísně zakázáno 
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Závazná přihláška č. 

Jméno a příjmení: 

Datum narození :                                                                  Rodné číslo: 

 

Bydliště: 

Jméno zák. zástupce: 

 

Kontaktní telefon : 

Kontaktní email:  

Email účastníka (nepovinné): 

Charakteristika dítěte : 

 

Zvláštní upozornění (prosíme o důsledné vyplnění) : 

 

Dítě je plavec                                                ANO                                             NE 

Sourozenci ve stejném oddíle                   ANO                                             NE 

Konfekční velikost trička 

DOPRAVA TAM                                                                                  DOPRAVA ZPĚT 

Bus – Praha                                                                                         Bus – Praha 

Bus – Benátky                                                                                     Bus – Benátky 

Bus – Mladá Boleslav                                                                        Bus-  Mladá Boleslav 

Bus – Bělá pod Bezdězem                                                                Bus – Bělá pod Bezdězem 

Vlastní                                                                                                  Vlastní 

Podpis zák.zástupce:                                                                         Podpis účastníka: 

 

______________________                                                       ______________________ 

Zašlete do 31.5.2020   mailem nebo poštou : stekolmanova@seznam.cz,                                   

Š.Kolmanová, Vinecká 91, Ml.Boleslav 29301                                            7                                                                        
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Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdrav. stavu dítěte 

provozovateli tábora a zdravotníkovi tábora 

 

V době konání tábora Na Mlejnku od 18.7.2020 do 1.8.2020 souhlasím s poskytováním informací o 

zdravotním stavu nezletilého syna/dcery……………………………………………………………………………………….. 

nar……………………………………ve smyslu ustanovení §31 zákona č 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

ve znění pozdějších předpisů provozovateli tábora: Štěpánka Kolmanová, nar. 8.10.1964, bytem 

Vinecká 91, Mladá Boleslav 29301 

a zdravotníkovi tábora : ………………………………………………………………nar……………………………………… 

bytem………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a určuji je tímto osobou, na jejíž přítomnost má můj nezletilý syn/dcera právo při poskytování 

zdrav.služeb ve smyslu ustanovení §28 odst.3písm. e) bod1., a to ve shora uvedeném období. 

Souhlasím s tím, aby v případě potřeby byla mému synovi, dceři v době konání akce poskytnuta 

akutní péče ve smyslu §5 odst.1 .písm. b) zákona o zdrav. službách bez mého souhlasu dle 

rozhodnutí lékaře. 

Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se budu muset bezodkladně dostavit do 

příslušného zdrav. zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických služeb mému 

nezletilému synovi/dceři a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou potřebnou součinnost. 

Prohlašuji, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho 

individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení akce. 

Dále souhlasím, aby mému synovi/dceři byla kontrolována hlava jako prevence před vznikem 

výskytu vší a při případném zjištěním souhlasím s aplikací přípravku na hubení vší. 

Prohlašuji, že v době konání akce je možné mne kontaktovat na tomto telef. čísle: 

Jméno a příjmení zák. zástupce:…………………………………………………………………………… 

Telef. číslo:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

V ……………………………………………dne………………… 

 

Podpis zák. zástupce :……………………………………………………………………………. 

 

 

Odevzdejte vedoucímu při nástupu do tábora (u autobusu) 
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Nástupní list dítěte – potvrzení o bezinfekčnosti 

Jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození………………………………………………………………………………………………………………………. 

Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prohlášení rodičů ze dne nástupu na tábor 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního 

onemocnění (průjem, teplota apod.) ,nemá vši a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani 

ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních 14 dnech 

přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře. 

Beru na vědom, že pořádající osoba má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví všech 

účastníků během konání tábora. Beru na vědomí, že nečinnost pořádající osoby nebo vedoucích a 

pracovníků tábora není v případě úrazů a náhlých onemocnění žádoucí. 

Jsem si vědom, že mou povinností je informovat pořádající osobu o změně zdravotní způsobilosti a 

zdravotních obtížích dítěte (např. alergie, dieta, léky), zahrnující i povinnost předložit příslušné 

odborné vyjádření lékaře. 

Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu 

dni. 

Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje byly nepravdivé. 

Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte, 

(např. astma, alergie, užívané léky 

apod.):……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl. vedoucího 

tábora ošetřeno u lékaře, případně na lék.pohotovosti. Zavazuji se při převzetí dítěte z tábora a po 

předložení dokladu o zaplacení poplatku toto ošetření uhradit, stejně tak léky, které by byly 

předepsány a nejsou běžným vybavením táborové lékárničky (antibiotika apod.) 

 

V ………………………………………………….dne…………………………………………….. (den odjezdu na tábor) 

 

Podpis zák. zástupce…………………………………………………………………………. 

Odevzdejte vedoucímu při nástupu do tábora (u autobusu)                                   
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ZDRAVOTNÍ LIST                           



Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo:………………………………………………….číslo zdrav. pojišťovny………………………………………… 

Bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obvodní lékař (jméno, adresa ordinace):………………………………………………………………………………….. 

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

 

Část A: Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci : 

a) je zdravotně způsobilé 

b) není zdravotně způsobilé 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)……………………………………………………………. 

 

Část B: Posuzované dítě : 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkování ANO NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

d) je alergické na 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 

 

 

 

Datum vydání posudku: ………………………………………… 

 

Razítko, příjmení a podpis lékaře : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………. 

 

 

Odevzdejte vedoucímu při nástupu do tábora (u autobusu) 
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