
Minitábor 2018 
v termínu 27.4 - 1.5.2018 

Termín: 27.4. - 1.5.2018 
Věk dětí: 6 - 17let 
Strava 5x denně 
Ubytování ve srubech  
Cena 1000,- 
Platba: zálohu 300Kč, či plnou platbu je třeba zaslat do 1.4.2018 na účet č.: 
1017503733/6100 do zprávy pro příjemci napište jméno dítěte nebo dětí, za které 
platíte (doplatek při odjezdu) 
Kontakt: Pavel Dvořák 602 247 226 
 
Více informace na www.tabornadvorku.cz nebo u hlavního vedoucího Dvořky 
(602247226). 
Seznam věcí k zabalení je stejný jako na letní tábor, jen uzpůsobený k počtu dní 
Minitábora - 5 a studenějšímu počasí. 
Seznam věcí si můžete najít zde: https://tabornadvorku.cz/na-co-nezapomenout 
 
Info k odjezdu: 
Příjezd na Minitábor je v pátek 27.4.2018 do 17:30. Buďto po vlastní ose nebo nebo 
hromadně linkovým autobusem 382, sraz u metra Háje, směr Sázava v 15:45 
(odjezd busu je v 16:20). Jízdné tam i zpět hradí rodiče (cca do 100Kč) a děti budou 
doprovázet plnoletí pracovníci našeho turnusu. Na konečné autobusu v Sázavě 
bude přistaven vůz, který bagáž dětí odveze do tábora. 
 
Info k příjezdu: 
Dne 1.5.2018 vaše ratolesti opět posadíme na bus v 16:31 (předpokládaný příjezd 
Háje cca. v 17:45). Děti budou napapané a pod dozorem výchovných pracovníků. 
(samozřejmě také špinavé jako z tábora :)) 
 

Přihláška je na další stránce! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tabornadvorku.cz/
https://tabornadvorku.cz/na-co-nezapomenout


 

Přihláška na Minitábor 2018 
v termínu 27.4 - 1.5.2018 

Jméno: Příjmení: 
Rodné číslo: Zdrav. pojišťovna: 
 
Adresa: 
 
 
Kontakt na rodiče (tel. a e-mail): 
 
 
 
Poznámka k přihlášce (zdravotní omezení dítěte, alergie, nemoci, léky, povaha 
záliby apod.): 
 
 
___________________________________________________________________ 
Prohlášení + storno podmínky stejné jako v naší oficiální přihlášce na “velký” tábor. 
 
Rodič bere na vědomí, že akce “Minitábor 2018” je soukromou akcí, počtem dětí 
nepodléhající povinnosti ohlášení úřadům. Podmínky pobytu neplnoletých dětí se řídí výše 
uvedeným řádem LDT DUHA Sedliště. 
Dozor dětí plní svědomitě plnoletí, proškolení vedoucí a praktikanti II. turnusu LDT DUHA 
Sedliště. Bude zajištěn zdravotní pracovník a ostatní personál s praxí v oboru. 
Případné pojištění dětí si zajistí rodiče frekventanta. 
Doporučené kapesné pro dítě je 150-200Kč. 
Při odjezdu rodič předá výchovnému pracovníkovi tábora tuto podepsanou přihlášku 
(nebo ji můžete oskenovat a poslat emailem s podpisem), kopii kartičky pojištěnce a 
prohlášení o bezinfekčnosti. Podpisem této přihlášky dále zákonný zástupce prohlašuje, 
že výše uvedený frekventant je v dobrém zdravotním stavu, úměrném pobytu v dětském 
kolektivu a jeho zdravotní stav není ohrožující pro ostatní frekventanty a pracovníky 
Minitábora. 
Tuto přihlášku můžete podepsat vlastní rukou a oskenovanou nebo vyfocenou odeslat na 
e-mail tabornadvorku@seznam.cz. 
 
Prohlašuji, že s výše uvedeným jsem se seznámil/a a souhlasím. Údaje o dítěti jsem 
vyplnil/a podle skutečnosti 
 
 
 
Datum:............................ Podpis zák. zástupce:............................................ 

https://tabornadvorku.cz/formulare
https://tabornadvorku.cz/formulare

