
                  INFORMAČNÍ LETÁK K TÁBORU 2018 

                        INDIÁNSKÉ LÉTO 
 

 
Cílem tábora je především předávat duchovní hodnoty dětem, poukazovat na pozitivní příklady, zamyslet se 

nad smyslem života a pozitivním přístupem k životu i lidem.  Celý táborový program je předem připravený a vyplní 
jej biblické lekce, výlety s motivačním programem, táboráky, společný zpěv. Také se zaměřujeme na osobní rozvoj 
dětí: workshopy, poznávání přírody, zájmové činnosti poskytující možnost seberealizace. Společně se také učíme 
spolupracovat ve skupinách a hledat řešení každodenních činností.  

Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. Vedoucí, kteří se 
starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti práce 
s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem 
souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. 
 

Strava:  5krát denně, vyvážená běžná zdravá strava, pitný režim 
 

Ubytování:  ve 2 roubenkách. Na patrových postelích, na matračkách. Z hygienických důvodů je třeba, 
aby matračka byla povlečena prostěradlem. Kdo nemá spacák a chce zapůjčit, stačí to 
v přihlášce zvýraznit (k dispozici máme 5 spacáků). Košařiska 34, GPS: 49.5723369N, 
18.6471533E  

Přihlášení:  poštou na adresu sboru nebo osobně v kanceláři: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. 
v Bystřici, Bystřice č.p.107, 739 95. 

 

Platba: Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora. 
Žádost o příspěvek z FKSP na dětskou rekreaci potvrdíme na požádání. 

 Bankovním převodem č. ú. 107-3522660237/0100, variabilní symbol 2018 
 Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (všech dětí, za které platíte). Platíte-li převodem, 
 přiložte k přihlášce kopii potvrzení o zaplacení, datum platby je rozhodující pro uznání pořadí přihlášených.  

 V hotovosti - v pracovní dny: 8-12 hod (případně v neděli po bohoslužbách) v kanceláři 
 SCEAV v Bystřici č.p.107. 

 STORNO poplatky: 
 odhlášení do 30. 6. 2018 – vrácení poplatku v plné výši 
 do 15. 7. 2018 – storno poplatek 30 % 
 po 15. 7. 2018 – storno poplatek 50 %. Odhlásíte-li účastníka z důvodu nemoci (nutné doložit lékařským 

potvrzením) vrátíme Vám 70 % účastnického poplatku. 

Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 
Storno poplatky jsou úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny a jsou rozpočteny na jedno dítě. 

 
Nástup dítěte na tábor: 
v neděli 29. 7. 2018 od 15:00 do 15:30 v Košařiskách - autobusová zastávka Milíř (9.5848897N, 
18.6722403E). Dál půjdou děti s vedoucími na Kyčeru pěšky (cca 2,8km). Osobní věci, spacáky budou 
vyvezeny. 

Ukončení tábora a předání dětí rodičům: Košařiska – Milíř v sobotu 4. 8. 2018 v 15:00 – 15:30 
 

!! Dítě bude vydáno pouze rodičům (zákonným zástupcům) !! 

Termín a místo tábora: 29. 7. – 4. 8. 2018, Košařiska 
Pro koho: děti od 7 let (ukončená 1. třída) do 14 let 

Cena: 1200 Kč  
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2018  

Pořadatel: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, Bystřice 107, 739 95 



Při nástupu ODEVZDÁTE:  
  Nástupní list dítěte na tábor 
  Kopii průkazu (oboustranně) zdravotní pojišťovny dítěte 
  Léky – pokud dítě pravidelně užívá (předepsaný návod, označení jménem dítěte) 

BEZ TĚCHTO VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ PŘIJATO NA TÁBOR 

Nejpozději týden před nástupem na tábor odevzdejte posudek o zdravotní způsobilosti dítěte! 

 
SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ 

 

  
o přezůvky o svetr, mikina, tepláková souprava 
o baterka (+ náhradní baterie) o sportovní oblečení 
o 2 ručníky o dlouhé a krátké kalhoty 
o plavky + nafukovací kruh, rukávky dle potřeby o 3 trička  
o hygienické potřeby o pyžamo (teplejší) 
o kapesníky o spodní prádlo 
o bible o ponožky (pytel na špinavé prádlo) 
o psací potřeby, zápisník  o letní čepice, pokrývka hlavy 
o plastová láhev na pití o pevné boty, tenisky, sandály, gumáky! 
o pláštěnka, větrovka 
o spacák (kdo nemá, poskytneme) 

o repelent- náramek 

 

Ostatní doplňte dle svého uvážení! 
 

Děti, které jsou neplavci, musí mít nafukovací kruh, vestu nebo rukávky! Vítány jsou hudební nástroje (malé) 
Pokud bude mít dítě kapesné, nedoporučujeme více než 100 Kč. 

 

Nedoporučujeme brát na tábor: Náušnice, prstýnky, přívěšky z drahých kovů, drahé oblečení, 
elektroniku (mobily, notebooky, mp3 přehrávače, herní konzoly apod. – věci nejsou pojištěny a v případě ztráty 

či poškození nebude uznán žádný požadavek na náhradu). 
 

PROSÍME, NEDÁVEJTE DĚTEM MOBILNÍ TELEFONY, tablety, čtečky apod. – dětem tyto 
věci budou odebrány a odevzdány rodičům na konci tábora! Mimoto, v místě je špatný signál, 

mobil se rychleji vybije bez možnosti nabití. Místo tábora není elektrifikováno.  
 

V DŮLEŽITÝCH SITUACÍCH MŮŽETE KONTAKTOVAT VEDENÍ TÁBORA.  
TAKTÉŽ VEDENÍ (V NUTNÝCH PŘÍPADECH) JE POVINNO KONTAKTOVAT VÁS. 

 Na táboře bude zdravotník; pokud by dítě vážně onemocnělo, budeme Vás okamžitě informovat; 
na přihlášku uveďte telefonní číslo, kam podat zprávu. 

 Pokud by dítě závažně porušovalo táborový řád a denní režim, jste povinni si na své náklady dítě 
odvézt. 

 Návštěvy: Návštěvy dítěte během tábora nejsou v souladu s programem. Děkujeme za pochopení. 

Děkujeme za Vaše finanční dary. Děkujeme Vám za spolupráci. Děkujeme za modlitby. 
 
KONTAKT: S dotazy se obracejte na hlavního vedoucího tábora. 
 

Hlavní vedoucí tábora: Roman Sikora 
mobil: 606 893 190, siky.zzs@seznam.cz 
 

Provozovatel tábora: Mgr. Roman Raszka 
mobil: 739 524 705, roman.raszka@gmail.com 
 

Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, Bystřice č.p.107, 739 95           www.taborbystrice.cz 

Kontakt v průběhu tábora: 

 606 893 190 
 (hlavní vedoucí) 


