
 

 

Z Tibetu do Číny – LPT Bukvice 2015 
 

 Pionýrská skupina Táborníci Valašské Meziříčí, oddíl Delfíni pořádá o letních prázdninách 

stanový tábor v Českém ráji. Termín konání je 1.8.- 9.8.2015. Místo konání: Bukvice – cca. 8km 

od okr.města Jičína.  

Tábor se uskuteční dle celotáborové hry: Z tibetu do Číny. Na programu je několik celodenních 

výletů v rámci oblasti Český ráj, hry, soutěže, naučení se některých tábornických dovedností atd. 

Cena tábora je 2700 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve stanech s podsadou, strava 5x 

denně, veškeré náklady spojené s pořádáním výletů mimo tábor.  

V měsíci červnu proběhne informativní schůzka s rodiči, kde také předám potřebné formuláře a 

zodpovím případné dotazy. Tábor je možno zaplatit hotově a to přímo na informativní schůzce. V 

případě, že hodláte uhradit tábor bezhotovostním stykem, zasílejte částku na č.ú. 

162426717/0300. Spec.symbol: 201515 , varia.symbol je datum narození vašeho dítěte ve tvaru 

rrrrmmdd (např.1.2.2011→ 20110201).  

Závazné přihlášky je třeba odevzdat do 30.6.2015 (viz. Kontakt vedoucího)  

 

Při předání přihlášky je potřeba zaplatit hotově 500Kč, jako storno poplatek, který  

slouží k pokrytí nákladu k přípravě tábora.  

 

S pozdravem P.Vaněk, hl.vedoucí tábora, tel.731 581 100, 

http://tabornici-vm.cz 

Seznam věcí:  
- spací pytel, karimatka (možnost zapůjčit, nutnost dát vědet předem)  

- batoh na záda (ne přiruční tašky)  

- spod.prádlo  

- tričko, krátký rukáv, tričko, dlouhý rukáv, mikina, teplý svetr(mikina)  

- spací úbor  

- tepláky, šusťákové kalhoty a šusťáková bunda, "kraťasy" - funkční pláštěnka, velikostí úměrná                                                                                                        

   dítěti  

- bavlněné ponožky slabší, silné  

- toaletní potřeby, ručník, osuška  

- psací a kreslící potřeby  

- pevná obuv, letní obuv  

- plavky  

- kapesníky papírové i textilní  

- šátek, baterka (náhradní baterie!!)  

- tašku nebo vak na špinavé prádlo  

- nerozbitný hrníček (plech, plast), láhev na pitnou vodu, lžíce, ešus  

- krém s ochranným faktorem, repelent proti hmyzu  

- léky, které dítě užívá (nutno odevzdat u autobusu zdravotníkovi)  

-průkazku s fotografií (do MHD  pod.) 

 

Další věci jsou na uvážení rodičů. Vybavte prosím své děti oblečením, které množstvím 

odpovídá délce táboru. Možnosti praní jsou velice omezené. Tábor se nachází v Českém ráji a 

počasí zde může být i v letních měsících chladné. Veškeré věci je doporučené podepsat. Prosíme, 

aby děti nevozily na tábor, radiomagnetofony, walkmany, discmany, mp3  

přehrávače, elektronické hry, MOBILNÍ TELEFONY apod.!!! Tyto předměty, které nejsou 

pojištěny, narušují chod tábora v přírodě a vedoucí za tyto věci neručí. 



 

 

Závazná přihláška na letní tábor 2015 

1.8. – 9.8. 2015 

Jméno a příjmení:…………………………………  

Bydliště…………………………………………...  

Datum narození…………………………………..  

Jméno zákonného zástupce………………………,  

tel:…………..………….  

Jméno zákonného zástupce………………………,  

tel:…………..………….  

Název pojišťovny……………………………….. 

  
Dítě je alergické ANO / NE 

.……………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………(léky, jídlo…)  

Užívá trvale léky ANO / NE 

…………….……………………………………………………………  

Dítě je PLAVEC / NEPLAVEC  

 

Vedoucímu:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

 
 

Potvrzuji správnost údajů uvedených v přihlášce a dávám tímto souhlas, aby sdružení Pionýr se sídlem Senovážné nám. 

977/24 Praha 1 jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 

mé osobní údaje, resp.údaje dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem.  

Správce prostřednictvím svých zpracovatelů je oprávněn zpracovávat tyto údaje v rozsahu nutném pro svou činnost, 

vyplývající ze Statutu sdružení Pionýr.  

Souhlas uděluji do písemného odvolání, případně do doby jednoho roku po ukončení činnosti dítěte, jehož jsem zákonným 

zástupcem, ve sdružení Pionýr. Poté správce prostřednictvím zpracovatele nejpozději do jednoho roku údaje zlikviduje.  

 

 

 

Ve                dne:                      2015  

 

 

________________________ 

  podpis zákonného zástupce 


