
Pokyny pro účastníky letního tábora 
„NEBÁKOV 2010“ 

 
Jméno a příjmení : ____________________________________ 

 
Tento rok navštívíme přírodu Českého ráje a to lokalitu u Mladějova (okres Jičín) –„Nebákov“ 
(www.chatanebakov.info) 
 

Termín konání: od 11.7.2010 – 23.7.2010 
 

Cena poukazu Kč 3.600,- dopravu na Nebákov si zajišťují rodiče dítěte. 
Celková délka trasy cca 47 km, celkový čas cca 1hod. -  www.chatanebakov.info 
Příjezd na Nebákov  11.7.2010 (neděle) v rozmezí od 8.30 – 12.00 hodin  
Odjezd z Nebákova  23.7.2010 ( pátek) – do 12.00hodin. 
Ubytovaní budeme v chatičkách po 2 a po 4. 
V ceně pokazu je 5x  denně jídlo, pitný režim celý den, základní úrazové pojištění, úklid, pronájem 
chatek, včetně elektrické energie a cen pro táborníky. 
Návštěvy rodičů budou první den, kdy rodiče děti na tábor přivezou a poslední den, kdy si 
je vyzvednou.   
 
Doporučené vybavení na tábor: 
2 -3 mikiny      kapesníky 
2-3 trička      plavky 
2x krátké kalhoty     2x ručníky 
2x teplákové soupravy (jednu na spaní)  brýle proti slunci 
1x šusťákovou soupravu    klobouk nebo kšiltovku 
spodní prádlo      pohodlné oblečení na noc 
svetr       hygienické potřeby 
pláštěnku      stolní hry, karty 
2x pevné boty do přírody a na túry   sešit a tužku 
gumové holínky     baterku a náhradní baterie 
batůžek na výlety                                                     1x toaletní papír 
láhev plastová      kapesní nůž 
dostatečný počet ponožek    zájmové předměty   
spací pytel, polštářek  
 
  Horské nebo trekingové kolo + přilbu 
  
Rodiče ručí za technický stav kola a přilby – prosíme před odjezdem o jeho důkladnou 
kontrolu (brzdy, pneumatiky atd…), zároveň přidat jednu duši příslušného rozměru pro 
případ defektu.  
Věci doporučujeme uložit do staršího kufru opatřeného jmenovkou. 
Za mobilní telefony a elektroniku ZŠ neručí a v případě krádeže je nehradí. 
 
Změny hlaste na těchto číslech p. Špičáková Olga tel. školní 608 922 567, tel. osobní 775 314 387. 
 
V případě neúčasti dítěte na táboře z důvodů nemoci na základě lékařské zprávy vracíme  90% 
z celkové částky. Z jiných důvodů vracíme pouze částku, která připadá na stravu.  
 
Onemocní- li dítě během pobytu na táboře a bude nutné odborné vyšetření u lékaře, 
popřípadě hospitalizace v nemocnici, hradí si tyto výdaje rodiče dítěte sami. 
 
Táborník dále musí mít s sebou 



Případné léky (s podpisem a pokyny), předají rodiče při příjezdu na tábor p. Špičákové, Dále: 
kartičku ZP, očkovací průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti a lékařkou zprávu, prohlášení o 
seřízení kola. 
Bez těchto potřebných dokladů nemůže být dítě na tábor přijato. 
Účastník je pojištěn proti úrazu. Na osobní věci, mobilní telefony a elektroniku se pojistka 
nevztahuje. 
Rodiče, kteří budou tábor platit přes fakturu zaměstnavatele, prosím o vystavení objednávky. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
P R O H L Á Š E N Í  
 
Prohlašuji, že moje dítě………………………………………………má správně seřízené kolo, 
které si bere na letní tábor. 
 
Datum:……………………. 
 

Podpis rodičů:……………………………. 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Přihláška na letní dětský tábor „ Nebákov 2010“ 

konaný od 11. 7. 2010 – 23. 7. 2010 
 
 
Jméno a příjmení………………………………………………………………… 
 
Datum narození…………………………………………………………………. 
 
Bydliště…………………………………………………………………………. 
 
Rodné číslo……………………………………………………………………… 
 
Telefon:…………………………………………………………………………. 
 
Zdravotní pojišťovna…………………………………………………………… 
 
Je možno vzít s sebou vhodné horské nebo trekingové kolo a přilbu ( doporučujeme pouze 
pro zdatné  a vytrvalé v horském terénu). Kolo musí být v dobrém technickém stavu, jinak 
bude  vráceno rodičům.  
 
 
Horské nebo trekingové kolo:                  ANO                              NE 
 

 

……………………………….. 

         podpis rodičů 


