
 

 

Příměstský tábor 

 

Stroj času 

Zajímá tě, jak se žilo v pravěku nebo středověku? Vydej se s námi na cestu do minulosti a možná ještě 

dál. Zajisté tě čeká nevšední dobrodružství, při kterém budeme cestovat časem a zažijeme společně spoustu 

dobrodružství.  

 

 

Obecné informace 

Termín tábora: 5. – 9. 8. 2019 

Věková kategorie: 6 – 10 let 

Počet dětí: 16 

Cena: 1 700 Kč 

Hlavní vedoucí tábora: Bára Bedřichová (Kulička) 

Pořadatel: Junák – český skaut, středisko, prof. Oliče Dobříš, z.s. 

 

Místo konání:  

"Základnu" budeme mít v prostorách skautských kluboven1. (Dělnická, 26301 Dobříš).  

Čas budeme trávit i mimo budovu, v okolí, a vydáme se i na delší celodenní výlet. Klubovna poskytne 

sociální zázemí, k dispozici budeme mít obvyklé vybavení. 

 

Cíl akce: 

Cílem akce je zajistit dětem zajímavý, nevšední a obohacující program. Zároveň tím chceme pomoci 

rodičům, kteří musí chodit do práce a nemohou se celé prázdniny svým dětem celodenně věnovat. Děti 

budou mít možnost seznámit se s různými aktivitami, rozvíjet své schopnosti a dovednosti a najít si nové 

kamarády. Důraz bude kladen na rozvoj spolupráce, komunikace a zdravého sebevědomí. Úspěch v 

celotáborové hře bude založen na vzájemné spolupráci všech dětí. Díky rozmanitosti aktivit bude moci 

každé dítě v některé vyniknout. 

 

 

                                                           
1 klubovna 



 

Přihlášení dítěte 

Dítě je možné přihlásit pouze na celý turnus tábora - 5 dní. (Není možné dítě přihlásit pouze na některé 

dny.)  

Přihlašování dětí probíhá pomocí google formuláře. Po jeho vyplnění obdržíte emailem přihlášku, kterou 

je třeba doručit podepsanou prostřednictvím e-mailu na adresu: primestak.dobris@skaut.cz . Teprve po doručení 

této přihlášky bude dítě na tábor zaevidováno do seznamu účastníků. Pokud již nebude volné místo, 

dostanete nabídku k zaevidování dítěte do seznamu náhradníků. Při uvolnění místa Vás budeme kontaktovat. 

Takto nabídnuté místo bude třeba Vámi zpětně potvrdit; v opačném případě bude nabídnuto dalším 

zájemcům dle pořadí na seznamu náhradníků. 

Místo není vymahatelné. 

Zrušit závaznou přihlášku lze do 30. 5. 2019 bez udání důvodů zdarma. Pozdější stornování přihlášky 

bude zpoplatněné. Výše poplatku bude úměrná k již vynaloženým nákladům. 

 

Platba 

Úhradu tábora je třeba provést nejpozději do 20. 5. 2019. Pokud dítě nebude mít do tohoto termínu 

zaplaceno a zároveň jeho rodič nedomluvil jiný termín platby, bude místo dítěte uvolněno dalšímu zájemci v 

pořadí. 

Platbu lze provést na účet Střediska prof. Oliče Dobříš, číslo účtu: 2001072152/2010, jako variabilní 

symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu ddmmrr, a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.  

 

Doprava 

Vždy je nutná vlastní doprava. Dítě je nutné každé ráno dopravit do klubovny a odpoledne si ho tam 

vyzvednout. Při příchodu bude dítě zapsáno a my si ho přebereme, zároveň budeme po Vás chtít informaci, 

kdo si dítě odpoledne vyzvedne. Dítě bude moci odejít samo po skončení programu pouze po písemném 

potvrzení rodičů. 

Nástup do táborového dne bude od 7.00 do 8.30. Odchod z táborového dne bude od 16.00 do 16.30. 

Není-li v denním programu uvedeno jinak. V pátek budeme končit dříve – děti bude možné vyzvednout již 

od 15.00. 

 

Stravování 

V klubovně bude k dispozici neomezeně voda a šťáva. 

Dítě musí být na každý den vybaveno jak dopolední, tak i odpolední svačinou.  

Na oběd budeme docházet do jídelny HK, která je vzdálena cca 400m od kluboven.  

V případě celodenního výletu je třeba dítě vybavit jídlem a pitím na celý den. 

 

 



 

 

 

Zdraví, pojištění 

Pojištění dětí je zajišťováno centrálně organizací Junák - český skaut, z.s.  

První den tábora je nutné ráno odevzdat nástupní list dítěte (bezinfekčnost), posudek o zdravotní 

způsobilosti (možno použít např. ze školy přírodě) a kopii průkazky zdravotní pojišťovny. Bez těchto 

dokumentů nemůžeme dítě na tábor přijmout. (Posudek o zdravotní způsobilosti a kopii kartičky zdravotní 

pojišťovny Vám po skončení tábora vrátíme.) 

Pokud dítě přes den užívá nějaké léky, je třeba je první den tábora ráno v dostatečném množství, s 

popisem a dávkováním předat hlavnímu vedoucímu. Ten zaručí jejich pravidelné podávání. Pokud byste 

jakékoliv léky chtěli nechat u dítěte, je třeba to nahlásit hlavnímu vedoucímu a zároveň je třeba dítě poučit o 

tom, že jsou pouze pro jeho vlastní potřebu. (I na běžně užívané léky, masti atd. mohou mít některé děti 

alergické reakce.) 

Dbejte na podrobné vyplnění zdravotnických pokynů o Vašem dítěti. Vedoucí potřebují nutně vědět, na 

co je dítě alergické (i přecitlivělé), je-li dítě nějak dlouhodobě léčeno, má-li nějaká zdravotní omezení, nebo 

fyzické či psychické zvláštnosti. K poskytnutí těchto informací využijte nástupní list dítěte. Tyto důvěrné 

informace budou sděleny pouze vedoucím tábora a budou použity pouze za účelem na jehož základě byly 

poskytnuty.  Po uplynutí archivní lhůty budou tyto informace skartovány. 

 

Ostatní 

Časový harmonogram: 

Celotáborový program začne po nástupu všech účastníků v 8.30. 

Program bude končit cca v 16.00. Děti je nutné si vyzvednou v době od 16.00 do 16.30.  

Oběd bude ve 12.00, polední klid (odpočinkový program) do 14.00.  

 

Program: 

Program bude realizován formou celotáborové etapové hry a dílčích, doplňkových programů. 

Dny budeme trávit jak v okolí kluboven, v přírodě, na výletě. Záviset to bude na programu, ale i na 

počasí. Do programu bude zahrnut jeden celodenní výlet. 

Polední klid bude vždy v klubovně a přilehlých venkovních prostorách, děti během této doby se budou 

seznamovat s nejrůznějšími deskovými hrami, budou mít možnost si kreslit, číst knížku, nebo "jen tak" 

odpočívat. 

Podrobnější informace týkající se programu zejm. celodenního výletu budou zaslány/předány minimálně 

2 týdny před nástupem dítěte na tábor. 

 

 



 

 

 

Cennosti: 

Pokud možno, nedávejte dětem na tábor drahé oblečení a cenné věci (mobil, fotoaparáty, notebooky, ...). 

Pokud bude během tábora nějaká z cenností, kterou si dítě přineslo, ztracena nebo poškozena, neneseme za 

ni žádnou zodpovědnost. 

Pro nutné vzkazy či dotazy během konání tábora je k dispozici mobil vedoucího. 

 

Upozornění: 

Pokud dítě svévolně, záměrně poškodí jakékoliv vybavení klubovny či jiného zařízení, které budeme 

využívat během tábora, zapůjčený materiál nebo věci některého z účastníků tábora, budou tuto škodu hradit 

jeho zákonní zástupci. 

Při hrubém porušení táborového řádu bude účastník tábora okamžitě z tábora vyloučen bez nároku na 

vrácení peněz. 

 

Vybavení na tábor: 

Přezůvky do klubovny, tašku s náhradním oblečením – vše podepsané, věci budou mít děti k dispozici po 

celý týden v klubovně; sportovní oblečení a obuv do přírody (dle počasí, vždy mít alespoň s sebou pevnou 

obuv, ne sandále), pláštěnka, pokrývka hlavy, opalovací krém, repelent, láhev na pití, batůžek, blok a psací 

potřeby, šátek, minimálně jeden balíček papírových kapesníků. 


