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POKYNY K ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠCE NA LDT DRÁČEK 2023 
POZORNĚ ČTĚTE!!! 

Závazná přihláška na LDT Dráček 2023 – 2.str. 
• Přihlášku vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem, zašlete zpět na adresu LDT Dráček z.s.,  

Ke Skále 55, Most 434 01, 
• Nebo vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem naskenujte a zašlete na e-mail: info@ldtdracek.cz 
• do hlavičky e-mailu napište ZP 2.Tpříjmení a jméno přihlášeného dítěte. 

ZP= závazná přihláška, 2 číslo turnusu, T= turnus) např.: ZP 2. T Korkeš Pavel 
1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů – 2.str. 

• Nedílná součást závazné přihlášky č. 1, na LDT Dráček 2023.  
• Souhlas vyplňte, podepište a zašlete zpět na adresu LDT Dráček z.s., Ke Skále 55, Most 434 01, společně se závaznou 

přihláškou.  
• Nebo podepsaný zákonným zástupcem naskenujte a zašlete společně se závaznou přihláškou na e-mail: 

info@ldtdracek.cz. 
• do hlavičky e-mailu napište ZP 2.Tpříjmení a jméno přihlášeného dítěte. 

ZP= závazná přihláška, 2 číslo turnusu, T= turnus) např.: ZP 2.T Korkeš Pavel 
2 - Plná moc zákonného zástupce pro doprovod dítěte k ošetření – 1. str. 

• Nedílná součást závazné přihlášky č. 3 na LDT Dráček 2023. Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 
2023.  

3 - Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti. 1. str. 
• Nedílná součást závazné přihlášky č. 2 na LDT Dráček 2023 
• Tento formulář potvrďte v den odjezdu, aby prohlášení bylo co nejaktuálnější. 
       Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2023 

4 - Souhlas s koupáním v bazénu v areálu LDT pro LDT Dráček 2023 - 1. str. 

• Nedílná součást závazné přihlášky č. 4 na LDT Dráček 2023 
• Tento formulář potvrďte a odevzdejte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2023 

5 - Souhlas s účastí dítěte na akci noc mimo tábor pro LDT Dráček 2023 - 1. str. 

• Nedílná součást závazné přihlášky č. 5 na LDT Dráček 2023 
• Tento formulář potvrďte a odevzdejte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2023 

6 - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro LDT Dráček 2023 - 1. str. 
• Nedílná součást závazné přihlášky č. 6 na LDT Dráček 2023.  
• Vyplní obvodní MUDr. dítěte.(tento formulář nemusí Váš MUDr. Akceptovat, v tom případě využijte formuláře, který 

Vám MUDr. nabídne).  
• Tento formulář má platnost 2 roky. Můžete použít aktuální, z jiných akcí. 
• Odevzdáte vedení tábora při předání dítěte na LDT Dráček 2023.  

7 - Všeobecné podmínky – 2. str. 
• Nedílná součást závazné přihlášky č. 8 na LDT Dráček 2023.  
• Pozorně si přečtěte, podpisem závazné přihlášky s těmito všeobecnými podmínkami souhlasíte. 
• Najdete je také na www.ldtdracek.cz v sekci informace/dokumenty ke stažení 

8  - Denní režim – 1. str. 
• Na táboře chceme co nejvíce legrace, zábavy a her a abychom to vše stihli, víme přesně, co v který čas se odehrává: 

9 -  Instrukce před odjezdem 2. str. 
• Pozorně si přečtěte!!! Změna možná, vždy budete včas informováni. 

10  - Táborový řád – 1. str. 
• Poučit své dítě o dodržování tohoto řádu. 

11  -   Seznam doporučených věcí 2023– 1. str. 
• Z tohoto seznamu je nejdůležitější bod .1 zbytek je na Vašem uvážení. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na LDT Dráček 2023 

 
 

Pořadatel: LDT Dráček z.s. 
se sídlem Ke Skále 55, Most 434 01 

IČO: 04771753 
tel.: 77002939, e-mail: info@ldtdracek.cz 

 web: www.ldtdracek.cz 
Místo konání: Hedčany u Kožlan  

Vyberte turnus : 2. turnus v termínu 15. 7. 2023 – 29. 7. 2023 □  
                             4. turnus v termínu 12. 8. 2023 – 26. 8. 2023 □ 

Jméno a příjmení dítěte:____________________________________Datum narození:______________________ 

Rodné číslo: _____________________________ Zdravotní pojišťovna: __________________________________ 

Adresa trvalého pobytu: _____________________________________________________PSČ: ______________ 

1 - Zákonný zástupce: ___________________________________________________________________________ 
(uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 

 
2 - Zákonný zástupce: ___________________________________________________________________________ 

(uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 
 

E-mail: _____________________________ 

Náhradní kontaktní osoba:_____________________________________________________________________________ 

                                 (osoba, která bude k dispozici v době konání tábora, uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 
Informace o zdravotním stavu dítěte: 
*_____________________________________________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________________________________________ 

(uveďte prosím veškeré důležité zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení a léky, které užívá, pokud se Vám 
zde vaše důležité informace, jíž nevejdou, využijte druhé strany tohoto formuláře) * 

Úrazové pojištění:      □ANO     □NE                 □neplavec            □plavec                         

Důležité informace o dítěti 
 
*_____________________________________________________________________________________________________ 
 
*_____________________________________________________________________________________________ 
        (pokud se Vám zde vaše důležité informace, jíž nevejdou, využijte druhé strany tohoto formuláře) * 
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Platba za poukaz – 9 500,- Kč □   
Platba za poukaz – 9 200,- Kč, člen spolku LDT Dráček z.s. □ 
Platba za poukaz – 9 200,- Kč sourozenecká sleva (vztahuje se na každého sourozence) □ 
Platba za poukaz – 9 500,- Kč oproti vystavené faktuře □  
Platba za poukaz – 9 200,- Kč oproti vystavené faktuře sourozenecká sleva (vztahuje se na každého sourozence) □ 
 
Doprava na LDT Dráček: vlastní □         Autobusem z měst: Most □ Teplice □ 
Doprava z LDT Dráčku:   vlastní □          Autobusem do měst: Most □ Teplice □ 
Informace o místech a časech odjezdů na tábor jste obdrželi v podrobných materiálech, (jsou součástí této přihlášky) 
V případě, že způsob dopravy dítěte na tábor a z tábora by se měl lišit, prosím oznamte nám tuto skutečnost. Po 
příjezdu z tábora bude každé dítě předáno jen svému zákonnému zástupci, který je uveden v této přihlášce. V případě, 
že chcete pověřit jinou osobu převzetím dítěte, předem nás prosím informujte. 

Instrukce: 
1) Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: LDT Dráček z.s., Ke Skále 55, Most 434 01. 
Nebo vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem naskenujte a pošlete 
 e-mailem na e-mail: info@ldtdracek.cz 
2) Uhraďte zálohu či platbu dle všeobecných podmínek bod 6. Platba. Veškeré platby můžete uhradit 

složenkou nebo bankovním převodem na účet: 2000950697/2010 ( Fio banka a.s.), ( Na jaké-koliv variantě 
platby, se vždy můžeme domluvit)  

3) Pokud Vám na tábor bude přispívat zaměstnavatel, uveďte název společnosti, IČ, DIČ, adresu sídla 
a kontakt s částkou příspěvku na zadní stranu této přihlášky. Na základě těchto vyplněných údajů 
bude vyhotovena faktura zaměstnavateli. 

4) Potvrzení přijetí přihlášky – Zdali závazná přihláška byla přijata, můžete zjistit na stránkách LDT Dráčku 
www.ldtdracek.cz v sekci informace/seznam dětí 

5) Podrobné informace – Jsou přílohou závazné přihlášky (změna vyhrazena) o jakékoliv změně budete 
informování prostřednictvím webu: www.ldtdracek.cz, proto prosím sledujte tento web. 

 
Kamarád/ka do oddílu:__________________________________________________________________________ 
(Prosím, uveďte jména a příjmení dětí, se kterými má být Vaše dítě v oddíle. Děti by měly být přibližně 
stejného věku a tuto skutečnost by měli vyplnit rodiče obou dětí. Společné zařazení nelze vždy zaručit, ale budeme se 
snažit vyhovět.) 
Prosíme, pečlivě zkontrolujte veškeré informace v přihlášce. 
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení 
všeobecných podmínek (které jsou nedílnou součástí přihlášky č. 3) pro účast na LDT Dráčku 2023.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů, viz, nedílná příloha závazné přihlášky č. 1 na LDT Dráček 2023  
Podpisem této přílohy, tento souhlas udělujete. 
 

 
V________________  dne:_______________  Podpis zákonného zástupce: _______________________________ 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím,  aby LDT Dráček z.s. IČO: 04771753, se sídlem Ke Skále 55, Most 434 01, zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod zn. L 9816, (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající 
se mé osoby a mého nezletilého dítěte, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje 
(dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající se mé osoby/mého nezletilého dítěte*, a to v níže uvedených 
bodech. 

*jméno a příjmení nezletilé osoby: ……………………………………………………………………………. 

*bytem: ………………………………………………………………………………………… 

*rok narození/rodné číslo: ………………………………………………………………………………. 

*jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………. 

 

Souhlas uděluji se zpracováním níže uvedených osobních údajů za níže uvedenými účely:  

1. Údaje obsažené v závazné online přihlášce – (formulář na stránkách správce www.ldtdracek.cz). 
• Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého pobytu. 
• Jméno, příjmení adresa, titul, e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce. 

2. zveřejnění ve formě  
• fotografie  
• video  
• podobizna (ve formě uvedené výše) ve spojení s uvedením jména a příjmení  
• zveřejněním jména, příjmení, věku a platby na seznamu přihlášených dětí na stránkách správce 

www.ldtdracek.cz 
• Vyhlášení dítěte při výsledků soutěží a her 
• Uvedením jména a příjmení na diplomech 
• Uvedením jména a příjmením na seznamu her a soutěží  

 
3. za účelem prezentace správce: 

• Na webových stránkách správce  
• Na Facebooku správce  
• V tisku a jiných médiích 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového 
pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, propagaci a presentaci LDT Dráčku z.s Osobní údaje budou 
zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány. 

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou 
doporučeného dopisu na adresu správce. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, 
bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných všeobecných podmínek - bod 2/1 vrácení 
platby, storno podmínky. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, 
jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto 
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nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto 
osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud 

 

V ________________ dne _________________  

 

Souhlasím: ANO / NE (nehodící škrtněte)  

 

Jméno a příjmení zákonné zástupce a podpis:_________________________________________ 
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PLNÁ MOC zákonného zástupce pro doprovod dítěte k ošetření 
 
 
Já, níže podepsaný (zákonný zástupce) ………………………………………………………….. 
 
narozený………………………………. bytem……………………………………………………………… 
 
jako zákonný zástupce dítěte: ………………………………………………………………………… 
 
zplnomocňuji odpovědné osoby z LDT Dráček z.s.: 
 
hlavního 
zdravotníka/ci:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a 
 
zástupce hlavního 
zdravotníka/ci:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
k tomu, aby doprovázely výše uvedené dítě k ošetření, vyšetření ve zdravotnickém 
zařízení. Zmocněncům mohou být sděleny informace o aktuálním zdravotním stavu nezletilého dítěte, 
které pak budou neprodleně sděleny telefonicky jeho zákonnému zástupci. 
 
Plná moc se vydává na dobu určitou, a to na období pobytu dítěte a to na 
 
* 2. turnusu LDT Dráčku 2021 v termínu 15.7.2023 – 29.7.2023 
* 4. turnusu LDT Dráčku 2021 v termínu 12.8.2023 – 26.8.2023 
 
 
V …………………………………     dne………………………… 
 
 
 
                       …………………………..…………………….. 
                             Podpis zákonného zástupce dítěte 
 
 
 
Plnou moc přijímám:  ……………………………………………………………………… 
                                 Podpis zmocněné osoby – hlavní zdravotník/ce  
 
 
 
Plnou moc přijímám:  ……………………………………………………………………………… 
                       Podpis zmocněné osoby – zástupce hlavního zdravotník/ce  
* = nehodící se šktrtněte 
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 se sídlem  

Ke Skále 55, Most 434 01 
IČO: 04771753 

Tel: 777 00 29 39 
info@ldtdracek.cz 
www.ldtdracek.cz 

 
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE O 
BEZINFEKČNOSTI 

(v souladu § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví) 
 

Závažně prohlašuji že ve 14-dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné 
domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. Praktickým dětským lékařem, u něhož je registrováno, mu 
nebyl zrušen či změněn souhlasný posudek k účasti na táboře, že případná změna zdravotního stavu mu i 

nadále umožňuje účast na táboře za těchto podmínek. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dítě…………………………………………………. je zdravé a po hygienické stránce v pořádku, nejeví známky 
akutního onemocnění (horečky, průjem), nemá příznaky infekce COVID- 19(zvýšená teplota, kašel, dušnost, 
bolest v krku, ztráta chuti a čichu, není zavšivené nemá střevní parazity, kožní plísně apod.) 
 
Pokud zdravotnický personál zjistí zavšivení dítěte, nebude dítě vpuštěno do areálu tábora, zákonný zástupce 
je v tomto případě povinen si pro dítě osobně na vlastní náklady přijet, dítě odvšivit, nebo poslat na adresu 
tábora přípravky na likvidací vší!!! 
 
Jsem si vědom(a) toho, že nepravdivost mého prohlášení, může mít za následek vůči mé osobě uplatnění sankcí 
podle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, respektive podle Občanského zákoníku, pokud by 
se nejednalo výjimečně i o trestný čin podle českého i evropského práva. 
 
Souhlasím, aby se můj syn (dcera) zúčastnil (a) všech akcí pořádaných pořadatelem tábora. 
 
 

(Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne od nástupu dítěte na tábor) 

 
 
* Dne 14.7.2023 (2. turnus) 
* Dne 11.8.2023 (4. turnus)  
 
 
V……………………………                                                                          …………………………………. 
                                                                                                                             podpis zákonného zástupce 
* = nehodící se škrtnout 
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Souhlas s koupáním v bazénu v areálu LDT pro LDT Dráček 2023 
 
Zákonný zástupce dítěte: Já, níže podepsaná/ý: ________________________________________________ 
 
narozen/á:_________________________Bytem: _______________________________________________  
 
při výkonu své rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 858 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, jakožto zákonný zástupce nezletilé/nezletilého, mladistvé/mladistvého (dále jen 
„dítě“):  
Jméno a příjmení: ____________________________ 
 
narozené/ho:  _______________________________ 
 
Bytem: _____________________________________ 
 
tímto  
*souhlasím/*nesouhlasím aby mé dítě, výše uvedené využilo koupání v bazénu který se nachází v areálu 
LDT a to pod vedením vedoucích LDT Dráčku. Dále uvádím v závazné přihlášce, zdali je dítko plavec či nikoli. 
Prohlašuji, že mé dítě se této akce účastní dobrovolně a je zdravotně způsobilé ke koupání v areálu LDT 
Zároveň tímto prohlašuji, že mi k dnešnímu dni nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, 
omezen, ani jsem nebyl/a výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči své/svému dceři/synovi zbaven/a. 
Souhlas platí po dobu konání LDT Dráčku 2023 a to pro  
* 2. turnus v termínu 15.7.2023 - 29.7.2023 
* 4. turnus v termínu 12.8.2023 - 26.8.2023  
 
* Nehodící se škrtněte. 
 
V ___________________ dne _________________ Podpis zákonného zástupce_____________________ 
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Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc mimo tábor“ 
 
Zákonný zástupce dítěte: Já, níže podepsaná/ý: ________________________________________________ 
 
narozen/á:_________________________Bytem: _______________________________________________  
 
při výkonu své rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 858 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, jakožto zákonný zástupce nezletilé/nezletilého, mladistvé/mladistvého (dále jen 
„dítě“):  
Jméno a příjmení: ____________________________ 
 
narozené/ho:  _______________________________ 
 
Bytem: _____________________________________ 
 
tímto  
*souhlasím/nesouhlasím, aby mé dítě, výše uvedené, strávilo noc mimo tábor tzv. „pod širákem“ pod 
vedením vedoucích LDT Dráčku. Dále uvádím, že vybavím dítě batohem, pevnou obuví, láhví na pití, 
spacákem a karimatkou (doporučujeme čelovku – není podmínkou). Prohlašuji, že mé dítě se této akce 
účastní dobrovolně a je zdravotně způsobilé k absolvování noci pod otevřeným nebem. Je mi známo, že se 
tím neposkytuje žádná sleva na cenu tábora. Zároveň tímto prohlašuji, že mi k dnešnímu dni nebyl výkon 
rodičovské zodpovědnosti pozastaven, omezen, ani jsem nebyl/a výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči 
své/svému dceři/synovi zbaven/a. Souhlas platí po dobu konání LDT Dráčku 2023  
Souhlas platí po dobu konání LDT Dráčku 2023 a to pro  
* 2. turnus v termínu 15.7.2023 - 29.7.2023 
* 4. turnus v termínu 12.8.2023 - 26.8.2023  
 
* Nehodící se škrtněte. 
 
 
 
V ___________________ dne _________________ Podpis zákonného zástupce_____________________ 



 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, letním dětském táboře 
 

Evidenční číslo posudku___________________________ 
 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:_______________________________________________________ 
 
Datum narození:_________________________________________________________________________ 
 
Adresa místa trvalého  nebo jiného pobytu:____________________________________________________ 
 
Část  A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci, letního dětského tábora 
a) je zdravotně způsobilé * 
b) není zdravotně způsobilé * 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky  (s omezením) * 
 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedoslo ke 
změně zdravotní způsobilosti. 
 
Část B)  Potvrzení o tom že dítě. 
a)   se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO – NE 
b)   je proti nákaze imunní (typ/druh) varicella, tetanus 
c)   má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)    
d)   je alergické na neg. 
e)   Dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 
 
Datum vydání posudku:                                                                          podpis, jmenovka lékaře 
                                                                                                                  razítko zdrav. Zařízení 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Poučení: Proti bodu A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode 
dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení 
(popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí návrhu 
nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 
 
Jméno a příjmení oprávněné osoby:__________________________________________________________ 
 
Vztah k dítěti:___________________________________________________________________________ 
 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:_______________________________________ 
 
 

                                                                                                                            …............................. 
                                                                                                                                  podpis oprávněné osoby 
 
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne:_____________________________________ 
 
(stvrzuje se přiloženou doručenkou)__________________________________________________________ 
*) Nehodící se  škrtněte 
  

 

Pavel Korkeš
Nedílná příloha závazné přihlášky č 6. na LDT Dráček 2023 - 1.str.

Pavel Korkeš
1.str.

Pavel Korkeš

Pavel Korkeš
nedošlo
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Všeobecné podmínky pro přihlášení na Letní Dráček 2023 (dále jen LDT 2023) 
 

LDT Dráček 2. turnus v termínu 15.7.2023 – 29.7.2023 (dále jen 2.turnus) 
LDT Dráček 4. turnus v termínu 12.8.2023 – 26.8.2023 (dále jen 4. turnus) 

 
1 - Přihlášení: 
Na LDT 2023 může zákonný zástupce přihlásit dítě ve věku od 6 do 18 let, v případě mladšího věku dítěte, záleží na 
individuálním posouzení, dle schopností a samostatnosti dítěte (platí i pro děti, které splňují věk 6 let a výše), tím myslíme, že se 
umí samo najíst, používat příbor a má osvojené základní hygienické návyky – oblékání, výměnu prádla, čištění zubů, mytí rukou, 
koupání, vyprazdňování a následnou hygienu.  
 
Je možné se přihlásit na 2. turnus a 4. turnus v Hedčanech u Kožlan - 14 dní. Start přihlášek bude dne 15. 1. 2023 ve 18:00 hod., 
pro členy spolku LDT Dráček dne 15. 1. 2023 ve 18:00 hod. Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity. Přihlášení se provádí v 
elektronickém formuláři na našich webových stránkách www.ldtdracek.cz  
 
Po odeslání on-line přihlášky na stránkách www.ldtdracek.cz Vám budou na Váš uvedený e-mail v on-line přihlášce doručeny 
veškeré informace včetně závazné přihlášky. (proto prosíme o kontrolu vašich dat před odesláním on-line přihlášky) 
 
Do 7 kalendářních dní od doručení řádně vyplněné závazné přihlášky na LDT Dráček z.s. kterou objednavatel zašle na adresu 
spolku LDT Dráček z.s. Ke Skále 55, Most – Rudolice 434 01, nebo naskenovanou řádně vyplněnou přihlášku zaslat na e-mail 
info@ldtdracek.cz . (preferujeme elektronickou podobu zasílání dokumentace) Po předchozí domluvě je možné závaznou 
přihlášku předat na našich sběrných místech. Obdržením této řádně vyplněné závazné přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno. 
 
2 - Cena: 
Cena pobytu je 9 500 Kč (devět tisíc pět set korun českých) 
pro člena spolku LDT Dráček z.s. je cena 9 200 Kč (devět tisíc dvě stě korun českých).  
Pro sourozence je cena 9 200 Kč (devět tisíc dvě stě korun českých).  
 
3 - V ceně je zahrnuto:  
ubytování– 4 místné chatky 
strava 5x denně (není omezeno množství)  
pitný režim (po celý den v neomezeném množství)  
úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby, sprchy)  
místní poplatky 
doprava autobusem (tam a zpět, na individuální dopravu není poskytována sleva)  
zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření hl. vedoucí 
lektoři a vedoucí  
celodenní program 
kancelářské pomůcky nezbytné k programu tábora a kreativním činnostem  
ceny za soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky apod.)  
 
4 - Zdravotní stav: 
Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti, 
zahrnuje i upozornění, které nesmí být starší více než 1 den před nástupem dítěte na tábor. Chceme Vás upozornit, že v 
„Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu na LDT 2023 prohlašujete, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. 
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let si Vás dovolujeme požádat o důslednou kontrolu, zda Vaše dítě vši ani hnidy 
nemá. Výskyt vší je dle vyjádření hygienické stanice infekční onemocnění, a tudíž důvodem pro ukončení pobytu Vašeho dítěte 
na LDT 2023 a byli bychom nuceni Vás vyzvat, abyste si na vlastní náklady Vaše dítě odvezli z místa konání dětské rekreace 
nebo při zjištění výskytu mu vůbec nebude umožněn odjezd na LDT 2023! Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor 
zaznamenat do závazné přihlášky všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě pravidelně užívá. 
Je potřeba odevzdat při odjezdu Zdravotní způsobilostí dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 2 roky od data 
vydání, postačí kopie a nemusí být na našem formuláři. Dále musí být vyplněná a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k 
ošetření dítěte. LDT Dráček je povinen spojit se při jakýchkoliv zdravotních problémech se zákonnými zástupci dítěte.  
 
5 - Akce „Noc mimo tábor“  
Akce bude spočívat v tom, že skupina dětí, s dostatečným počtem vedoucích, bude spát jednu noc mimo tábor, vyzkouší si, jaké je 
to spát pod širákem a dozvědí se něco o přírodě. Podmínkou účasti na této akci je podepsaný souhlas s účastí dítěte na akci: 
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mimo tábor, mít vlastní spacák a karimatku. Doporučujeme být vybaveni čelovkou nebo baterkou, ale není to podmínkou. Při 
odjezdu na tábor pak u autobusu předat zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný tiskopis „Souhlas s účastí dítěte na akci „Noc 
mimo tábor.“ 
 
6 – Platba: 
Pozor změna!  
Cena 9 500,- kč 7 kalendářních dní od doručení řádně vyplněné závazné přihlášky viz bod. Č. 1 je nutné zaslat min. 1000,- Kč, 
jako stvrzení Vaší závazné přihlášky. Pokud si pobyt rozmyslíte, nebo se nebude moci dítě z jakýchkoliv důvodu zúčastnit, 
nebude Vám tato částka vrácena a bude využita do nákladů akce.  
Zároveň je nutné mít: 
na 2. turnus do 30. 03. 2023 uhrazeno celkem 5 000 Kč (v tom je započítána i prvotní platba 1 000 Kč, tedy 1 000 + 4 000 = 5 
000) a zbývající platbu provést nejpozději do 30. 05. 2023.  
U závazných přihlášek došlých po 30.5.2023 musí být celková platba ze strany objednavatele zaplacena celá, a to v nejkratším 
možném termínu. 
na 4. turnus do 30. 04. 2023 uhrazeno celkem 5 000 Kč (v tom je započítána i prvotní platba 1 000 Kč, tedy 1 000 + 4 000 = 5 
000) a zbývající platbu provést nejpozději do 30. 06. 2023.  
U závazných přihlášek došlých po 30.6.2023 musí být celková platba ze strany objednavatele zaplacena celá, a to v nejkratším 
možném termínu. 
 
Způsoby platby:  
Na účet č.: 2000950697/2010 (Fio banka a.s.), 
var. symbol: rodné číslo dítěte 
Specifický symbol: uveďte pořadové číslo vašeho dítěte v seznamu přihlášených dětí. Tento seznam najdete na stránkách 
www.ldtdracek.cz v sekci informace/seznam dětí  
do poznámky pro příjemce: číslo turnusu a jméno dítěte např.: (2.T – Korkeš Pavel) 
(při platbě více pobytů najednou prosíme každou platbu provádět zvlášť)  
 
Možnosti platby:  
bankovním převodem nebo vložením na účet  
hotově oproti vystavenému pokladnímu dokladu po telefonické domluvě  
oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele)  
sponzorským darem  
 
7 - Souhlas se zpracováním osobních údajů a k pořizování obrazové dokumentace GDPR:  
S tímto souhlasem souhlasíte podepsáním dokumentu Souhlas se zpracovaným osobních údajů 2023. 
Tento formulář je nedílnou součástí závazné přihlášky. Tento dokument zašlete společně s vyplněnou závaznou přihláškou viz 
bod 1. přihlášení. 
 
případné storno ze strany objednavatele po 30.5.2023 ( 2. turnus) a  po 30.6.2023 (4. turnus) bude účtován storno poplatek dle 
všeobecných podmínek viz. bod níže. (v případě, že nesplníte podmínky „Platba“ bude přihláška považována za neplatnou. Platbu 
je možné hradit po částech, dle Vašich aktuálních možností, nebo uhradit najednou.  
 
8 - STORNO podmínky 
Přihlášku dítěte je možné stornovat nejpozději do 30.5.2023 ( 2. turnus) a  do 30.6.2023 (4. turnus)a to za manipulační poplatek 
1.000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má objednavatel nárok na vrácení stravného, což je 200 Kč na den, 
maximálně však 2 000 Kč. Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, má 
rodič nárok na vrácení stravného a za zbývající část pobytu bez posledního dne. Storno je nutné zaslat emailem na 
info@ldtdracek.cz. Při zrušení akce LDT Dráček 2023 ze strany LDT Dráček z.s.. nebo vládním nařízením, si vyhrazujeme právo 
vrátit cenu akce zpět ve lhůtě 6 měsíců ode dne zrušení a to stejným způsobem, jakým byla cena uhrazena. 
 
9 - Táborový řád: 
Vyjadřování se pomocí sprostých slov není na našem LDT tolerováno. 
Na táboře je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO: konzumace alkoholických nápojů 

• narušování chodu LDT mobilním telefonem či jiným zařízením 
• užívání omamných a návykových látek, fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora 
• sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví 
• krádeže 
• svévolné opuštění areálu tábora 
• konzumace hub, konzumace nebalených zmrzlin a v táboře nepřipravených jídel z důvodu nebezpečí zavlečení 

salmonelózy 
• koupání ve vodních nádržích, bazénu nebo řece bez dozoru vedoucího 
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• návštěvy cizích chatek, pokojů a stanů po večerce 

Za vhodné také považujeme poučení dítěte, že odpadky patří do odpadkového koše nebo popelnice a do záchodové mísy se nehází 
nepoužité role toaletního papíru, klacky, listí a kamení. 
 
10 - Upozornění: 
Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole – veškerou elektroniku, šperky atd.) pořadatel neručí 
vůbec a za finanční obnos (kapesné) pořadatel ručí pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče svého oddílového 
vedoucího. Nedoporučuji, brát s sebou MOBILNÍ TELEFON případná ztráta se velice špatně dohledává a škoda tímto vzniklá 
vám nebude uhrazena!!!, Jestliže Vaše dítě bude mobilním telefonem či jiným komunikačním prostředkem narušovat chod LDT, 
bude mu tento přístroj odebrán. Tato skutečnost se nahlásí ihned rodičům. Když rodič bude trvat na vrácení tohoto zařízení a bude 
následně dále pokračovat narušování chodu LDT dojde k naplnění faktu že dítko porušuje řád LDT a bude nuceno opustit areál 
LDT a to na náklady objednavatele. 
 „LDT Dráček z.s., si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na LDT na základě hrubého porušení táborového řádu, jakým je 
kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů 
personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat 
vrácení uhrazené ceny a pořadatel může uplatnit právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz 
domů. V případě nepřítomnosti rodičů (dovolená apod.) bude dítě předáno do péče pověřené osobě (prarodiče, teta apod.) 
a náklady na dopravu budou přefakturovány jim. 
Případné úmyslné poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů. 
 
Pobyt lze rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce. V případě odjezdu z důvodu nemoci, bude za dny neúčasti vrácená částka za 
stravu, a to ve výši 227 Kč za den. LDT může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení rekreačního objektu 
přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok. 
 
11 - Odpovědnost 
Zákonný zástupce nese zodpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která 
je v rozporu s táborovým řádem. Děti budou před táborem poučeny zákonným zástupcem o slušném chování na táboře, o zákazu 
užívání omamných a návykových látek, nepatřičnosti fyzických projevů náklonnosti a jiných aktivit v rozporu s dobrými mravy. 
Na tábor nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. Za tyto věci pořadatel 
nenese při ztrátě žádnou zodpovědnost. Pořadatel zajišťuje možnost uložit si finanční obnos (kapesné) u oddílových vedoucích. V 
případě, že dítě nebude mít finanční obnos uložen u svého oddílového vedoucího, nenese pořadatel za případnou ztrátu či odcizení 
žádnou odpovědnost. 
 
12 - Prohlášení 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském táboře na 
vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto 
škodu uhradit. Beru rovněž na vědomí, že podle všeobecných podmínek platných pro ROK 20223 jsou mobilní telefony, tablety, 
počítače nedoporučeny a jaká-koliv náhrada škody vzniklé mi nebude zaplacena.  
 

Odesláním podepsané závazné přihlášky, souhlasí zákonný zástupce se všeobecnými podmínkami pro účast na LDT 
Dráčku 2023 které, jsou také volně k dispozici na stránkách tábora a jsou nedílnou součástí závazné přihlášky pro Léto 

2023 
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Denní režim 
Na táboře chceme co nejvíce legrace, zábavy, her a abychom to vše stihli, víme přesně, co v 
který čas se odehrává: 
 

07:45 h Budíček  
07:45 h – 08:15 h Osobní hygiena, příprava na snídani  
08:15 h – 08:45 h Snídaně  
08:45 h – 09:15 h Úklid chatky a jejího okolí  
09:15 h – 11:45 h Dopolední program  
11:45 h – 12:00 h Příprava na oběd, hygiena  
12:00 h – 13:00 h Obídek  
13:00 h – 14:30 h Polední klídek  
14:30 h – 17:30 h Odpolední program  
17:30 h – 17:45 h Večerní nástup  
17:45 h – 18:00 h Příprava na večeři, hygiena  
18:00 h – 18:45 h Večeře  
18:45 h – 19:30 h Osobní volno  
19:30 h – 21:00 h Večerní program  
21:00 h – 21:30 h Osobní hygiena, příprava na večerku  
21:30 h – 07:45 h Sladký spánek 
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INSTRUKCE PŘED ODJEZDEM NA 
LDT DRÁČEK 2023 POZORNĚ ČTĚTE!!! 

Na 2. turnus v termínu 15.7.2023 – 29.7.2023 – dále jen 2. turnus 
Na 4. turnus v termínu 12.8.2023 – 26.8.2023 – dále jen 4. turnus 

 
Odjezd na tábor: 2. turnus 

• Dne 15. 07. 2023 z Teplic, Mostu, nebo individuálně, dle vyplněné přihlášky. 
• Z Teplic 15. 07. 2023 v 07:30 hod. od fotbalového stadiónu u vchodu do stadiónu značený písmenem C. 
• Z Mostu 15. 07. 2023 v 08:00 hod. z parkoviště u zimního stadionu ul. Rudolická 1700/2, 43401 Most  
• Individuální příjezdy jsou možné od 13:00 do 14:00 hod. dne 15. 07. 2023 do objektu: LDT Dopraváček Hedčany, 

p. Kožlany 331 44 GPS souřadnice - 49°59'31.198"N, 13°35'8.102"E 
Odjezd na tábor: 4. turnus 

• Dne 12. 08. 2023 z Teplic, Mostu, nebo individuálně, dle vyplněné přihlášky. 
• Z Teplic 12. 08. 2023 v 07:30 hod. od fotbalového stadiónu u vchodu do stadiónu značene písmenem C. 
• Z Mostu 12. 08. 2023 v 08:00 hod. z parkoviště u zimního stadionu ul. Rudolická 1700/2, 43401 Most  
• Individuální příjezdy jsou možné od 13:00 do 14:00 hod. dne 12. 08. 2023 do objektu: LDT Dopraváček Hedčany, 

p. Kožlany 331 44 GPS souřadnice - 49°59'31.198"N, 13°35'8.102"E 
•  

U autobusu budeme vybírat: 
• Podepsaný formulář, souhlas se zpracováním osobních údajů. 
• Podepsanou plnou moc zákonným zástupcem pro doprovod dítěte k ošetření. 
• Podepsaný formulář udělený souhlas koupání v bazénu 
• Podepsaný formulář souhlas s účastí dítěte na akci Noc mimo tábor. 
• Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněnou a podepsanou praktickým lékaře, tento dokument má platnost 2 roky) 
• Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (podepsané v den odjezdu zák. zástupcem)  
• Kartičku pojištěnce – postačí kopie  
• Očkovací průkaz dítěte – postačí kopie  
• Léky (pokud dítě užívá) v originálním balení se jménem dítěte a dávkováním 
• Občanský průkaz (pokud je dítě starší 15let)  
• 100 Kč jako lékařský poplatek, nutný k ošetření dětí na pohotovosti (bude v případě nepotřebnosti vrácen)mějte 

to prosím přesně. 
• 200,- Kč,- na táborový suvenýr a výlet – mějte to prosím přesně. 

Dětem na cestu: 
• Batoh (nejlépe s 2 popruhy na záda)  
• Svačinu (pití ve sportovní láhvi k dalšímu použití na táboře) 
• Hračku (pro nejmenší)  
• Komu se dělá špatně v autobuse 30 min. před odjezdem aplikovat Kinedryl nebo Cocculine 
• Sáček na zvracení – bez děr!!!!  

Dětem do zavazadla: 
• Viz: Seznam doporučených věcí. 

Adresa pro zasílání pošty: 
• LDT Dopraváček – Dráček, Hedčany, pošta Kožlany, 331 44 

Novinky: 
• Dění na táboře a fotografie můžete sledovat každý den na stránkách www.ldtdracek.cz a to obrazově ve 

fotogalerii. 
Upozornění: 

• Za veškeré cennosti (mobil, tablet, herní konzole – veškerou elektroniku, šperky atd.) neručíme vůbec a za 
finanční obnos (kapesné) ručíme pouze tehdy, kdy si tento obnos svěří vaše dítě do péče svého oddílového 
vedoucího. 

• Nedoporučuji, brát s sebou cenné předměty včetně MOBILNÍCH TELEFONŮ. Případná ztráta se velice špatně 
dohledává a škoda tímto vzniklá vám nebude uhrazena! Z vlastních zkušeností vím, že když má dítko mob. 
telefon u sebe narušuje chod celotáborových her a soutěží. 

• Informovat se, jak se vašemu dítěti vede, je uskutečnitelné na tel čísle hl. vedoucího 777002939 v době 
poledního klidu od 13:00 hod do 14:30 hod. V jinou dobu připravujeme hry a soutěže. 
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PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁN NÁVRATU Z LDT (ZMĚNA MOŽNÁ) 
Včas budete o jakékoliv změně informování prostřednictvím internetových stránek www.ldtdracek.cz a na 

Facebooku LDT Dráčku 
 
Příjezd z tábora: 2. turnus 

• Dne 29. 07. 2023 do Teplic, Mostu, nebo individuálně, dle vyplněné přihlášky. 
• Do Teplic 29. 07. 2023 v 13:30 hod. k fotbalovému stadiónu u vchodu do stadiónu značený písmenem C. 
• Do Mostu 29. 07. 2023 v 13:00 hod. na parkoviště u zimního stadionu ul. Rudolická 1700/2, 43401 Most  
• Individuální odjezdy jsou možné od 09:00 do 10:00 hod. dne 29. 07. 2023 z objektu: LDT Dopraváček Hedčany, 

p. Kožlany 331 44 GPS souřadnice - 49°59'31.198"N, 13°35'8.102"E 
Příjezd z tábora: 4. turnus 

• Dne 26. 08. 2023 do Teplic, Mostu, nebo individuálně, dle vyplněné přihlášky. 
• Do Teplic 26. 08. 2023 v 13:30 hod. k fotbalovému stadiónu u vchodu do stadiónu značený písmenem C. 
• Do Mostu 26. 08. 2023 v 13:00 hod. na parkoviště u zimního stadionu ul. Rudolická 1700/2, 43401 Most  
• Individuální odjezdy jsou možné od 09:00 do 10:00 hod. dne 26. 08. 2023 z objektu: LDT Dopraváček Hedčany, 

p. Kožlany 331 44 GPS souřadnice - 49°59'31.198"N, 13°35'8.102"E 
 
ČASY INDIVIDUÁLNÍCH ODJEZDŮ Z LDT PROSÍME STRIKTNĚ DODRŽET  
(SKRZE OTÁČENÍ AUTOBUSŮ NENÍ MOŽNÉ ABY SE V AREÁLU ZDRŽOVALA AUTA.) 
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Dráčkův táborový řád  

1 - Budu dodržovat režim dne a zúčastním se celého denního programu. 
2 - Nikdy se nevzdálím bez dovolení z tábora nebo od svého oddílu. 
3 - Budu dodržovat pokyny svého oddílového vedoucího. 
4 - Nebudu bez dovolení vstupovat do cizí chatky, pokoje nebo kuchyně. 
5 - Zúčastním se služby ve svém oddíle a budu svědomitě plnit veškeré 
přidělené úkoly. 
6 - Jsem si vědom toho, že vedoucí tábora a oddílu zastupují mé rodiče a 
odpovídají za moji bezpečnost. 
7 - Případné onemocnění nebo zranění ohlásím ihned svému vedoucímu a 
zdravotníkovi.  

8 - Vodu na pití budu brát pouze z místa k tomu určeného. Jsem si vědom 
následků, které by pro mne a mé kamarády vznikly požitím závadné vody. 
9 - Budu se starat o své věci, udržovat je v čistotě a pořádku na pokojích, ve 
stanech i v celém areálu tábora budu udržovat pořádek. 
10 - Budu používat záchod a to i v noci po jeho použití si vždy umyji ruce. 
11 - Nebudu rozdělávat oheň, kouřit, ke svícení v chatkách budu používat 
elektrické světlo nebo baterku. 
12 - Nikdy se nebudu koupat sám! K rybníku budu odcházet s oddílem, u 
rybníka budu dodržovat pokyny oddílového vedoucího. 
13 - V jídelně se budu chovat vždy ukázněně, ke stolu budu přicházet 
umytý a upravený, pro jídlo si budu chodit vždy společně se svým oddílem. 
Jídla si vezmu jen tolik, kolik sním.  

Budu-li mít málo, vyžádám si přídavek. Nebudu jídlo vynášet z jídelny. 
14 - Při nástupu tábora budu nastupovat včas, rychle a bez hluku. 
15 - Při vycházkách do přírody nebudu nikdy jíst neznámé a nezralé plody, 
nebudu se dotýkat uhynulých ani volně žijících zvířat.  

16 - Nebudu ničit zařízení tábora, naopak jej budu šetřit a chránit. 
Vypůjčené věci vždy řádně a v pořádku vrátím. 
17 – nebudu narušovat chod tábora používáním mobilního telefonu 
18 - Jsem si vědom, že za vážné porušení táborového řádu, má hlavní 
vedoucí tábora právo poslat mě domů na vlastní náklady!  

 



 

Seznam doporučených věcí na  
LDT Dráček  

 
BOD. 1.                       !!!!! VELICE DŮLEŽITÉ: !!!!! 

Každý absolvent musí mít s sebou kvalitní spacák s funkčním zapínáním, 
polštářek, prostěradlo či deku. Kvalitní teplé věci na spaní!!! 

Všechny věci označit podpisem, jestliže nebudou věci podepsané, 
nezaručujeme jejich návratnost. 

BOD. 2. 
Počty kusů na níže uvedeném seznamu oblečení jsou, na uvážení rodičů!!! 
Oblečení:  

• Ponožky, spodní prádlo  
• Plavky 
• Ručník a osušku k vodě 
• Trička 
• Kraťasy  
• Tepláky                                                          
• Dlouhé kalhoty  
• Kvalitní bundu  
• Mikinu  
• Pyžamo  
• Čepice proti slunci – kšiltovka  
• Pláštěnka  
• Holinky  

Obuv:  
• Sportovní obuv – kecky nebo tenisky  
• Páskové boty  
• Boty do sprchy – gumové pantofle!!! NE CROCS!!! 

Ostatní:  
•  Hygienické potřeby – kartáček na zuby, pastu, mýdlo, šampón, 4x role toaletního papíru, opalovací   

krém, hřeben  
•  Tašku nebo pytel na špinavé prádlo  
•  Léky – pokud dítě užívá léky pravidelně, odevzdat při předání dítěte na LDT Dráček.  
•  Lahev na vodu, kelímek na pití. 
•  Baterku a náhradní baterie  
• Psací potřeby – tužka, pastelky, papír  
•  Knížku  
•  Sluneční brýle  
•  Plyšového mazlíčka  
•  Kostým na celotáborovou hru a maškarní 
•  Drobné peníze, aby si dítě mohlo koupit něco malého na chuť (sladkostí dostávají děti mnoho, takže 

není nutné dětem dávat velké částky či sladkosti sebou) 


