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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.) 

 
 


