
    LDT Střela, z.s. 

Závazná přihláška na letní dětský tábor Střela 2022 

 

Provozovatel tábora: LDT Střela, z.s. 

Název tábora: LDT STŘELA „U starého mlýna“   Termín konán: 9.7.2022.-23.7.2022 

Příspěvek rodičů: 4.300 ,- Kč 

Místo konání: Sovolusky, p. Toužim 364 01, okr. Karlovy Vary 

 

[ * nezbytně nutné ]  

*Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………… 

*Datum narození: ………………………………… 

*Rodné číslo: ……………………………………….. 

*Adresa bydliště: …………………………………………………………………. 

*E-mailová adresa jednoho z rodičů: ……………………………………………………………………………….. 

*Dítě má tyto zdravotní problémy: ……………………………………………………………………………………………………. 

*Dítě bere pravidelně tyto léky (jaké a kdy): ……………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................... 

*Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec 

*Telefon a adresa v době konání tábora: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Pojištění dítěte na táboře: Pojištění zahrnuje pojištění dítěte při dopravě na tábor a z tábora + 5,- Kč 

za každý den strávený na táboře, tj. 15 X 5 = 75,- Kč 

Cena pojištění je zahrnuta v ceně tábora. 

Pořizujeme fotografie a videozáznamy z našich pořádaných akcí. Fotografie zveřejňujeme na našich 

webových stránkách www.ltstrela.cz, v kronikách, v místních novinách a na DVD. Videosoubory 

publikujeme na www.youtube.com v profile sdružení LDT Střela, z.s. Uděluji tímto souhlas se 

zveřejňováním fotografií a videozáznamů  a to pro potřeby sdružení LDT Střela, z.s. ve znění 

platných zákonných úprav a norem. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že 

souhlas může být zrušen pouze na mé písemné vypovězení tohoto souhlasu, ne však se zpětnou 

platností. 

*Místo odevzdání dítěte: Kladno / Stochov / Sovolusky 

 

*Velikost trička dítěte: …………..                                                               *Podpis rodičů: ………………............. 

http://www.ltstrela.cz/
http://www.youtube.com/


    LDT Střela, z.s. 

Výzbroj: 

Spací pytel 

Kufr 

Batoh na výlety 

Baterka + náhradní baterie 

Láhev na pití 

Dvojitý ešus s víčkem (podepsané) 

Lžíce 

Plechový hrnek na pití 

Karimatka  

Malý polštářek 

Přikrývka  

 

Výstroj: 

Gumové holinky 

Pláštěnka 

Pevná turistická obuv 

Sportovní obuv 

Boty do vody 

Spodní prádlo v dostatečném množství 

Trička 4x 

Tepláková souprava 1x 

Svetr 

Pokrývka hlavy (proti slunci) 

Plavky 

Ponožky slabé 

Ponožky silné 

Kalhoty dlouhé 2x 

Kalhoty krátké 1x  

Mikina 1x 

Ručník  

Utěrka  

Teplé oblečení na noc 

Hygienické vybavení: 

Mýdlo (tekuté) 

Repelent 

Šampon 

Zubní pasta 

Kartáček na zuby 

Hřeben 

Krém na opalování  

Vlhčené ubrousky 

Další vybavení: 

Tužka 

Zápisník 

Pastelky 

Dopisní potřeby 

Známky (u menších dětí nadepsat obálky) 

Bílé triko na batikování 

Seznam doporučeného vybavení na tábor 

Prosíme rodiče, ať balí s dítětem, aby měli přehled o tom, co mají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávejte dětem zbytečně moc oblečení a hraček! Čím více podepsaných či označených věcí, tím menší riziko 

ztráty. 

Žádáme rodiče, aby alespoň 2x za tábor dětem napsali. 

!!ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ!! 

Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času pohybují 

v přírodě, proto doporučujeme využít starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou 

je dítě vybaveno, by měla být pohodlná. Kontrola obuvi zajistí bezproblémový pobyt dítěte na táboře. 

Provozovatel tábora neručí za ztrátu nebo poškození cenností jako např. zlaté šperky a elektronika. 

Kapesné dle uvážení rodičů. (V průběhu tábora mají děti možnost uložit si peníze u hl. vedoucí tábora. 

Provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené hotovosti.) 



    LDT Střela, z.s. 

 

 

1. Je nutné odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vystaví váš lékař) 
2. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte 
3. Plná moc k ošetření dítěte 
4. Souhlas se zpracováním údajů 

 

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti………………………………… Bytem……………………………….. 

změnu režimu. 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které 

onemocněli přenosnou nemocí. 

 

DÍTĚ JE SCHOPNO ZÚČASTNIT SE LT STŘELA V TERMÍNU OD 9.7.2022 DO 23.7.2022 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V ………………                              Dne  9.7.2022                                                 Podpis rodičů ……………………… 

 

 

 

Plná moc k ošetření dítěte 

Zplnomocňujeme hlavní vedoucí dětského tábora nebo zdravotnici……………………………………………………. 

My níže podepsaní zákonní zástupci nezletilého dítěte …………………………………………………………. 

k doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení ke všem zdravotním úkonům a souhlasíte s jeho 

ošetřením a získání informací. 

Zákonní zástupci nezletilého. 

*Matka- (jméno a příjmení)……………………………………………………………………podpis 

*Otec- (jméno a příjmení)………………………………………………………………………podpis 



    LDT Střela, z.s. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých 

zákonů.  

Souhlasím s tím, aby LDT Střela, z.s. zpracovával a uchovával osobní údaje mého dítěte, obsažené v 

přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a 

organizační zajištění letního dětského tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaného 

organizátorem. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného 

letního dětského tábora.  

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 

zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. 

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 e-mailového oznámení na adresu gdpr.ltstrela@email.cz. Pokud k tomuto zrušení 

dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat tento 

pobyt zrušen. 

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je 

dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na 

adresu LDT Střela, z.s. (adresa uvedena v přihlášce). Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již 

možné není.  

* 

 

Dále také souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a 

aktivit LDT Střela, z.s. 

 * 

 

 

*Ve ……………………………. Dne…………………………….. 

 

*Jméno dítěte……………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                        *Podpis zákonného zástupce………………………………….  

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM 

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM 

mailto:gdpr.ltstrela@email.cz


    LDT Střela, z.s. 

Informace pro rodiče 1/2 

Vážení rodiče, 

do rukou se Vám dostala přihláška ne letní tábor, který pravidelně pořádá LDT Střela, z.s. 

 

Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech 

s podsadou. Letní tábor je připravován pro děti ve věku od 6 do 16 let. Jednotlivé oddíly jsou věkově 

smíšené. Každý oddíl má svého oddílového vedoucího (starší 18 let) a 1-2 praktikanty (starší 16 let). 

Táborový program bude realizován formou celotáborové hry s motivací „ Letopisy Narnie“, doplněn 

řadou míčových, zábavných a terénních her a výletů do okolí. Stravování je zajištěno 5x denně (s 

dopolední a odpolední svačinou). Účastnící tábora se formou služebních oddílů podílí na zajištění 

chodu tábora (služba v kuchyni, noční hlídky). Součástí programu jsou tři táborové ohně. 

 

Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny. Každá návštěva na táboře narušuje program a režim 

dne a působí negativně na většinu dětí. 

Vyplněnu závaznou přihlášku je třeba odevzdat co nejdříve, vhledem k omezenému počtu 

účastníků (42). Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky, zvláště pak údajů týkající se zdravotního 

stavu a případných omezení a zvláštností dítěte. Pokud se zdravotní stav dítěte nebo předepsané léky 

před odjezdem na tábor změní, odevzdejte tuto informaci v písemné podobě při odjezdu na tábor. 

 

!NUTNÉ ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO AUTOBUSU!  

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (datum odjezdu) + Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od 

lékaře, platnost dva roky, nutno od lékaře prokázat že je dítě očkováno, možno odevzdat kopii) + 

Plnou moc + fotokopii průkazu zdravotní pojišťovny + GDPR 

 

Platební podmínky: 

S odevzdáním závazné přihlášky rodiče zaplatí pořadateli 500,- Kč na níže uvedený účet jako zálohu. 

Zbytek do výše příspěvku rodičů doplatí rodiče pořadateli vkladem na jeho účet do 30.6.2022.  

 

 

Číslo účtu: 155593808/0300. (zpráva pro příjemce je jméno a příjmení dítěte bez diakritiky př. 

josefnovak) 

V případě potřeby Vám na požádání pořadatel vystaví potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele. 

V tomto případě zkonzultujte požadovanou formu a náležitosti dokladu s příslušnou účtárnou. 

Jestliže dítě bude mít zálohu a nebo celý příspěvek rodičů zaplacen a onemocní, nebo z jiných 

vážných důvodů se nebude moci tábora zúčastnit a rodiče tuto skutečnost oznámí před nástupem 

dítěte na tábor, bude jim uhrazený příspěvek mimo zálohy vrácen.  

 

 



    LDT Střela, z.s. 

Informace pro rodiče 2/2 

 

 

Zvláště u mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci. 

 

Adresa tábora:  Jméno dítěte 

                             LT STŘELA 

                             U starého mlýna 

                             Sovolusky 

                             364 01 p. Toužim, Okr. Karlovy Vary  

 

 

!!!POZOR, DOPRAVA NA TÁBOR!!! 

Odjezd na tábor : 

Kladno – 9.7.2022 v 10:00 hod. autobusem 

          Sraz účastníků v 9:30 hod.  na vlakovém nádraží Kladno 

 

Stochov – 9.7.2022 v 10:30 hod. autobusem 

          Sraz účastníků v 10:00 hod. u stochovského kostela  

 

Návrat z tábora:  

23.7.2022  ve 14:00 hod. autobusem k stochovskému kostelu 

23.7.2022 ve 14:30 hod. autobusem na vlakové nádraží Kladno 

Případný předčasný odjezd, nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s vedením tábora. 

 

Případné dotazy Vám zodpovíme telefonicky na čísle 728 977 395 – Barbora Slámová (jednatelka 

spolku), 607 716 755 – Nikol Zaspalová (zdravotnice) nebo na e-mailu letnitaborstrela@gmail.com  

Adresa pro písemný styk: Barbora Slámová 

                                              V. Ulmana 30 

                                              Stochov, 273 03   

  

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.                                                              Tým LDT Střela 

mailto:letnitaborstrela@gmail.com

