
 

 

POKYNY K LETNÍMU DĚTSKÉMU TÁBORU 2020 – III. TURNUS 

1) Kontakty: 

Webové stránky: www.zaluzany.cz  odkaz na 3. turnus nebo https://www.taborova-rodina.cz/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/noob.org/ 

Email:  tabory@bulovka.cz 

Kancelář:  Nezávislá odborová organizace Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8 – Libeň 

Telefon:  +420 777 871 155 (v pracovních dnech od 8 do 16 hod) 

   +420 266 08 2016 (do kanceláře, v pracovních dnech od 7 do 16 hod) 

Adresa RS:  LDT Nemocnice Na Bulovce, Rekreační středisko, 262 84 Zalužany 2, okres Příbram 

 Hlavní vedoucí: Jarmila Křivková, Nezávislý odborový svaz Policie ČR, základní organizace Ústí nad Labem 

    +420 723 155 141, krivkova.jarmila@seznam.cz 

 

Přihláška dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Přihlášku dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů je nutné vyplnit a zaslat originály nejpozději do 1. 7. 2020 a to buď: 

a) Českou poštou na adresu NOO Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8 – Libeň (nemusí být doporučeně). 

b) Přinést osobně do kanceláře NOO (budova č. 2, druhé podlaží, po telefonické dohodě – telefon do kanceláře +420 266 08 2016). 

c) Interní poštou Nemocnice Na Bulovce v budově č. 1 – Podatelna NNB (schránka č. 47). 

 Vyplněná přihláška je závazná, a proto si důkladně přečtěte STORNO PODMÍNKY uvedené na přihlášce. 

 Je nutné důkladně vyplnit všechny údaje uvedené na přihlášce – při opomenutí budeme požadovat jejich dodání. 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro přihlášení dítěte na tábor. Bez jeho zaslání není možné dítě na tábor přihlásit! 

2) Cena a platba: 

Cena III. turnusu 2020 letního dětského tábora v Zalužanech činí:  5 200 Kč 

Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 1. 7. 2020 a to výhradně vkladem na náš účet nebo převodem z Vašeho účtu na účet č. 

520 430 389 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s. Příbram. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.  

 V ceně je zahrnuto pojištění dlouhodobých následků úrazu, doprava, profesionální vedoucí a praktikanti, strava 5x denně, pitný režim, 

technické služby, provozní náklady a ubytování. 

3) Odjezd:   Dne 3. 8. (pondělí) v 15 hodin od ZŠ Na Korábě (Praha 8 – Libeň) nebo ve 13:30 hodin od parkoviště vedle TJ Ústí 

nad Labem  - Zimní stadion (Masarykova 974/232, Ústí nad Labem – Klíše, 400 01). 

4) Příjezd: Dne 17. 8. (pondělí) přibližně ve 14:30 hodin k ZŠ Na Korábě (Praha 8 – Libeň) nebo přibližně v 16:00 hodin 

k parkovišti vedle TJ Ústní nad Labem – Zimní stadion (Masarykova 974/232, Ústí nad Labem – Klíše, 400 01). 

5) U autobusu je nutné odevzdat: 

a) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (odevzdává se originál, je možné využít posudek z předcházejících akcí – má platnost 2 roky a 

odevzdává se vedoucímu či zdravotníkovi). 

b) Kartu pojištěnce nebo její kopii. 

c) Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (s datem odjezdu tábora). 

d) Kopii očkovacího průkazu. 

e) Veškeré léky, které dítě užívá (podepsané a popsané s dávkováním). 

f) Kapesné pro mladší děti (starší mohou mít u sebe) – cca 250 Kč (nejlépe v padesátikorunách). 

g) Pokud bývá dítěti v autobuse špatně, podejte mu před odjezdem Kinedryl, do batůžku mu přibalte igelitový sáček a nahlaste tuto 

skutečnost táborovému zdravotníkovi či vedoucímu. 

h) U dětí předškolního věku odevzdají rodiče oddílovému vedoucímu minimálně 5 nadepsaných pohledů. 

i) Dále je možné odevzdat již napsané pohledy, dopisy, či jiné pozdravy pro Vaše děti oddílovému vedoucímu (ušetření poštovného). 

 

Veškeré dokumenty a průkazy Vám budou vráceny u příjezdu. Bez těchto náležitostí není možné dítě na tábor přijmout a to 

ani v případě, že byla řádně odevzdána Přihláška i Souhlas se zpracováním osobních údajů a tábor byl zaplacen! 
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6) Doporučený seznam věcí na tábor: 

Žádáme Vás, aby zavazadlo Vašeho dítěte mělo jmenovku! 

Věci s sebou by se Vám měly vejít do jednoho kufru a jednoho batohu - prostor, kde budou děti ubytovány, není neomezený. 

U menších dětí prosíme vybavení a oblečení podepsat nebo opatřit značkou, aby se zamezilo záměnám či ztrátám. 

 

 Oblečení a boty: 

 spodní prádlo a ponožky (2x teplé) na každý 

den 

 bílé triko na obarvení 

 civilní sportovní oblečení 2x 

 plavky 

 mikina nebo svetr 3x 

 teplá čepice 

 teplá bunda 

 nepromokavá bunda s kapucí nebo šusťáková 

souprava 

 pyžamo 2x 

 tepláky nebo legíny 4x 

 kraťasy 3x 

 triko s dlouhým rukávem 3x 

 triko s krátkým rukávem 10x 

 punčocháče 

 tepláková souprava 2x 

 pokrývka hlavy 

 bavlněný šátek 

 pláštěnka 
 

 gumové holínky 

 pohodlné, pevné, sportovní boty 2x 

 sandály 

 přezůvky pro děti předškolního věku, které 

budou ubytovány v hlavní budově 

 

 Pro volný čas: 

 pastelky, blok, fixy 

 dopisní potřeby – obálky, známky, pohledy 

 kniha na čtení 

 drobné hry 

 hudební nástroj 

 pro menší děti oblíbená hračka 

 vhodné množství sladkostí 

 

 Důležité: 

 spacák 

 pro děti do 10 let – rukávky, případně kruh nebo 

vesta (děti nad 10 let pouze neplavci) 

 funkční baterka a náhradní baterie 

 pytel na špinavé prádlo – nejlépe látkový 

 hygienické potřeby – šampon, mýdlo, hřeben, 

kartáček na zuby a pasta 

 ručníky 

 batoh na výlety (každý svůj) 

 láhev na pití (cca 1 l) 

 sluneční brýle 

 krém na opalování s UV filtrem 

 repelent 

 toaletní papír na cestu a výlety 

 kapesníky a několik balíčků papírových 

 karimatka 

 

 Zákaz: 

 Nedávejte dětem s sebou velké množství sladkostí. 

 Nedávejte dětem zlaté šperky, fotoaparáty či 

elektroniku – vše si vezou na vlastní odpovědnost! 

 Nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefony – 

riziko zničení či ztráty. 

 Přísný zákaz kouření, pití alkoholu a požívání 

omamných látek – hrubé porušení táborového 

řádu. 

 Přísný zákaz brát si s sebou vystřelovací nože, 

kuličkové pistole či jiné předměty, které by mohly 

dětem ublížit. 

 Nedoporučujeme jakékoliv návštěvy během 

konání tábora – působí negativně na psychiku dětí 

a vznikají pak velké problémy. 

 

 

 

Na webových stránkách https://www.taborova-rodina.cz/ a https://www.facebook.com/groups/269560603515795/ 

budou pravidelně přidávány fotky, případně se zde dočtete, co Vaše děti dělaly. Zprávy budou aktualizovány dle 

časových možností vedení tábora. 
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