
Provas Dobříš, spolek     IČ: 028 53 710  Plk. B. Petroviče 621 Dobříš 263 01  

  POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBOR - Na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem 

Styl tábora je zaměřen na téma ,,PUTOVÁNÍ PO STŘEDOZEMI“ 

 

TERMÍN :  neděle 31. 7. 2022  -  sobota 13. 8. 2022 

PŘÍJEZD DO TÁBORA – vlastní doprava :  neděle 31. 7. 2022 od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

ODJEZD Z TÁBORA – hromadně autobusem:  sobota  13. 8. 2022 v 9.30 hod. z toho 3 zastávky 

1.) Příbram u plaveckého stadiónu 9.45 až 10.00 hod. 

2.) Dobříš námětí u Sokolovny 10.15 až 10.30 hod. 

3.) Praha Smíchovské železniční nádraží, u metra 11.00 až 11.15 hod. 

Rodiče před odjezdem odevzdají tyto náležitosti ( dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/90 a její novely č. 
445/92 Sb.)  
 
1) průkaz zdravotní pojišťovny (pouze kopie) 
2) nástupní list dítěte – BEZINFEKČNOST (podpis zákonného zástupce) 
3) posudek – vyjádření a potvrzení lékaře ( po skončení LDT Vám bude vrácen) 
 

Povinné vybavení dětí: spací pytel, jídelní miska /ešus/ třídílná, lžíce, hrneček, kapesní nůž, baterka, pláštěnka, plátěnky 
/botasky/, sandály, pevná obuv do terénu, obuv do deště /gumovky/, pokrývka hlavy, sluneční brýle, notes, tužka, menší 
batůžek, BATOH na záda do kterého se vejde spacák (3 ODDÍL PŮJDE NA PUTOVNÍ VÝLET), láhev na pití, plavky, oblečení 
do přírody, šátek, toaletní papír, peněženku na táborové peníze (kovové) 

Doporučené vybavení :  tepláková souprava, mikina, spodní prádlo, tričko, krátké a dlouhé kalhoty, svetr, větrovka, x 
párů ponožek (i teplé), ručník, kapesník, hygienické potřeby, krém na opalování, taška na špinavé prádlo, karimatka, na 
noc doporučujeme teplé oblečení, popřípadě deku 

Počet oděvů a obuvi dle možnosti rodičů a zvyklostem dětí 

Kapesné dle  Vašeho uvážení, bude se konat  2x celodenní výlet  + 50,- Kč na společné fotografie 

Nedoporučujeme dávat dětem cenné a drahé věci ( mobil ,  řetízky,…) za tyto věci neručíme 

Návštěvy rodičů na táboře : se nebudou konat 

Adresa pošty pro doručování zásilek: LDT Hájovna Na Dědku IV. turnus, 262 42  Rožmitál pod Třemšínem 

Kdo ještě nezaplatil, učiňte tak nejpozději do: 15.7.2022 

 na příjmový doklad – osobně 
 převodem na bankovní účet ( FIO banka a.s. č. ú. 2500598482/2010, VS – datum narození dítěte) 

Pojištění :   doporučujeme pojistit dítě, protože v ceně není pojištění zahrnuto 

Informace o táboře  na tel. čísle 732  937 442 Sylva Řeháková nebo na tel. čísle 721 306 615 Jaroslava Apeltauerová  

Při příjezdu mají rodiče  možnost shlédnout prostředí tábora 

V táborovém obchůdku si děti mohou koupit různé zábavné věci, sladkosti, upomínkové předměty za táborové peníze. 
Do tohoto obchůdku mohou rodiče věnovat sponzorský věcný dar, za projev snahy děkujeme všem. 
 

Přijďte se s námi seznámit na naše akce, které pořádáme po celý rok ! www.provasdobris.cz 


