
Pod záštitou Římskokatolické farnosti Pustá Polom srdečně zveme 

holky a kluky, kteří budou mít za sebou 2. třídu a před sebou maximálně 9. třídu, na 

 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 

v blízkosti obce Kujavy (okr. Nový Jičín) 

 
Odjezd: Neděle 19. 7. 2020, Pustá Polom z parkoviště pod kostelem v 13:00 hodin (autobus). 

Příjezd: Středa 29. 7. 2020, nutno si dítě vyzvednout v tábořišti (cca od 10 - 17 hodin). 

Cena za pobyt, dopravu a stravu:  2 500 Kč. 

  

Společně strávíme několik dní v přírodě a s přírodou, snad i s fajn kamarády. Zahrajeme si hry, 

podnikneme výpravy po okolí tábořiště, zazpíváme si u táboráku… Čeká na nás vše, co k takovému 

táboru patří, tedy i pořádný hlad a chuť na oběd po hře, napětí při hlídkách, nebo možná zjistíme, kdo 

je opravdový přítel a co to znamená držet s partou. 

Doprava tam i zpět zajištěna autobusem. Spíme ve stanech s podsadou, dostatečná hygiena a pitná 

voda jsou zajištěny včetně zdravotního dohledu.  

 

Přihlášku i peníze odevzdejte na uvedené kontakty do 1. 6. 2020. Zaplatit můžete také převodem na 

účet  2100368995/2010  a do zprávy pro příjemce uveďte: PLATBA ZA TÁBOR A JMÉNO 

DÍTĚTE. Rodiče, kterým zaměstnavatelé nebo zdrav. pojišťovna na tábor přispějí, kontaktujte Adélu 

Količovou (Šrámkovou), +420 724 264 915, adela@kolicova.cz, a to nejpozději do 1. 6. 2020. Poté již 

nebudeme faktury či potvrzení vystavovat! 

 

Každý účastník musí mít: 

Teplý spacák, karimatku, ešus, lžíci, hrnek, teplé oblečení na spaní, gumáky, 

pláštěnku, oblečení do deště i sucha, pokrývku hlavy, pevné boty, tenisky, 

plavky, hygienické potřeby, baterku, malý batoh, kartu zdravotní pojišťovny, 

léky, které užívá, bílé tričko k další úpravě. 

Dítě musí mít s sebou potvrzení od lékaře o způsobilosti zúčastnit se letního 

dětského tábora (možno zaslat dřívě) a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané 

rodiči nejdříve 1 den před odjezdem na tábor (předat při odjezdu). 

 

 

Je zcela zbytečné vozit na tábor cenné věci a mobilní telefony. Je zajištěn pravidelný dovoz a odvoz 

pošty. Berte prosím na vědomí délku trvání tábora, není možné, aby někdo odjížděl dříve – narušuje se 

tím připravený program a není to vhodné ani pro ostatní účastníky. Pokud má dítě problémy začlenit 

se do kolektivu, zvažte prosím velmi dobře jeho účast na táboře. Přihlášením dítěte na tábor také 

dáváte souhlas k tomu, že se bude spolu s ostatními zapojovat do společného programu a že bude 

respektovat táborový řád.  

 

Další informace Vám poskytne: 

 

Ing. Václav Kubín, Zahradní 44, 747 64 Budišovice, vasek.kubin@centrum.cz, +420 776 560 147 

 

Těšíme se na ty, kteří s námi už pravidelně jezdí, ale i na ty, kteří s námi pojedou poprvé :-) ! 

 

 

  



POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

 

Prohlašuji, že se v naší rodině ani okolí nevyskytuje žádná infekční nemoc.  

 

Má dcera/syn____________________________________________________________________ 

 

je zdravá/ý a nebylo jí/mu nařízeno karanténní opatření a není znám styk dcery/syna s nakažlivou chorobou.  

 

 

V _________________________dne ________________ podpis zákonného zástupce _____________________ 

 

 

Toto prohlášení podepište maximálně 1 den před odjezdem na tábor a přineste jej k autobusu.  




---------------------------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------------- 







POTVRZENÍ O ZPŮSOBILOSTI ZÚČASTNIT SE LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA  

 

Potvrzuji, že __________________________________________________, narozená/ý __________________,  

 

bydliště ______________________________________________, je způsobilá/ý zúčastnit se letního dětského 

  

tábora v termínu 19. 7. – 29. 7. 2020. 

 

Vyjádření lékaře:  

 

 

 

 

 

 

_______________________      ________________________________  

   datum           razítko a podpis lékaře  

 

 

 

----------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------- 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2020 
 

Jméno, příjmení:____________________________________________________________________________  

 

Datum narození i rodné číslo:__________________________________________________________________  

 

Ulice, číslo, PSČ, město:______________________________________________________________________  

 

Telefon:_______________________________ E-mail:_____________________________________________  

 

Případné zdravotní problémy, užívání léků apod.:__________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________  

 

V _______________________________________ dne _________________  

 

 

Podpis rodičů __________________________________________________ 

 


