
Vážení rodiče 

 

Nyní se Vám dostávají další informace k připravovanému letnímu táboru Slavkov 2017. 

 

Po vyplnění a odeslání (odevzdání) přihlášky, nastupuje další fáze , seznámení se s 

základními a všeobecnými informacemi a podmínkami, způsoby plateb (na webových 

stránkách), ale také je na čase začít myslet na přípravu a vybavení svých ratolestí 

k táborovým radovánkám. 

 

Tak jako v minulých letech, je tomu tak i letos – tábor – chatového typu zajišťuje Vašim 

dětem ubytování ve 4 lůžkových chatkách. Další vyžití v prostorách tábora a hlavní budově. 

Dětem je zajištěno stravování 5x denně v režimu: snídaně, oběd, svačina, večeře a 2. večeře. 

Přípravu jídel zajišťují profesionálové a tomu odpovídá i jídelníček, který je vyvážený, tedy 

netřeba dítko ještě „dopovat“ zásobami sladkostí či slaností z domova . Rozhodně není 

vhodné a možné skladování potravin v chatkách  . 

 

Vaše dítko bude zařazeno dle věku a pohlaví do příslušného oddílu a v rámci celotáborových 

her pak rozlosováním zařazeno do smečky (skupina dětí smíšená věkem a pohlavím – to 

pouze k plnění úkolů jednotlivých etapových her). 

 

V rámci tábora se též budou děti podílet na chodu tábora v rámci služebního oddílu – drobná 

výpomoc pro kuchyň, ostraha tábora atp. V každém případě však nebudou ochuzeni o 

táborový program – celotáborovou hru či jiné akce. Prosím, též nahlaste před odjezdem, zda 

je dítě plavec či neplavec. V průběhu 14 denního turnusu proběhnou s ohledem na počasí 3 

celodenní výlety, zpravidla realizované ve dnech úterý, sobota, úterý. 

 

S ohledem na hygienické vyhlášky, ale hlavně s ohledem na program tábora NEJSOU VAŠE 

NÁVŠTĚVY POVOLENY v jiný, než určený návštěvní den, kterým je VŽDY DRUHÁ 

NEDĚLE každého turnusu. Návštěvy probíhají v době od 13:30 do 17:00 hod. Rozhodně 

však, s ohledem na výše uvedené, NENÍ POVOLEN VSTUP RODIČŮ DO TÁBORA. 

PRO PRVNÍ TURNUS NEJSOU NÁVŠTĚVY POVOLENY, NENÍ NÁVŠTĚVNÍ DEN. 

Pro ostatní turnusy platí druhá neděle pobytu, viz výše. 

 

Rodičové, posíláte dítko na letní tábor, proto zvažte nutnost vybavení Vaší ratolesti mobilním 

telefonem, elektronikou, tabletem či jinou technikou, cennostmi či šperky . U mobilních 

telefonů, není dovoleno ani jejich nabíjení. Ze zkušeností z předešlých let, jsou dětem mobilní 

telefony, pokud již je na tábor dovezly, uloženy u hl. vedoucího a telefonování je jim 

umožněno v době poledního klidu. V případě nutnosti pak ještě v době po večeři do večerního 

nástup. Informace a možnost telefonování (Vaše) je možno též na tel. č. tábora 604 633 854 – 

v době jeho konání. Je však mnohem lepší písemná korespondence – jak dětem na tábor, tak 

hlavně pro rozvoj dítěte od nich Vám. Doporučujeme malým dětem předepsat adresy domů a 

dalším příbuzným.  

Adresa tábora: Chatový tábor SLAVKOV; Slavkov; pošta Český Krumlov; 381 01 

 
 Odjezdy na tábor budou realizovány v soboty (15.7.; 29.7.; 12.8. 2017). 

V čase 8 – 9 hod. přebírání dětí v terminále Nemocnice ČB a.s.  

V 9:00 hod. odjezd busů bude ze zastávky "U nemocnice"  

Návraty vždy v pátek (28.7.; 11.8. a 25.8. 2017  cca 11:00 - 11:30  

autobusová zastávka „U Nemocnice“. 

Snad jsme na nic nezapomněli, a pokud ano nebojte se zavolat, emailovat a zeptat se. 



 

Za celý tým realizátorů LDT Slavkov 2017, Jan Šejba 


