
INFORMACE K LETNÍMU DĚTSKÉMU TÁBORU „Častoboř – Žirovnice 2022“ 

Pořadatel: 
Duha Častoboř 
Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 

IČ 05165229 
www.castobor.cz, mail honza@castobor.cz 
telefon 775 737 692 

spolupořadatel: 
ČASTOBOŘ SOBĚ, spolek 

Pražská 897, 250 01 Brandýs nad Labem 
IČ 26633060 

Adresa zařízení je: 
LTD 
Nová Častoboř (dříve Jitřenka) 
Nádražní 584 
394 68 Žirovnice 

Termín: 14. 8. – 21. 8. 2022

Věková skupina: 7-14 let (děti po ukončené první třídě) 

Cena pobytu činí 3.700,- Kč. V ceně je zahrnut pobyt, pedagogický dozor, zdravotník, pojištění, strava 5x denně. 
V ceně není zahrnuta doprava, tu je možno přiobjednat za cenu 500,- Kč. Z důvodu omezené kapacity dopravy, 
prosíme o včasnou přihlášku pro využití našeho autobusu. 
- Záloha 2.000 Kč je podmínkou rezervace. S platbou je nutno dodat přihlášku (jinak nelze platbu

spárovat)

- Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2022
- Platba dopravy do 30. 6. 202
- V případě, že potřebujete provést úhradu jinak, např. na více splátek, je samozřejmě možné se

dohodnout individuálně. Klidně se nám ozvěte a určitě situaci vyřešíme.
Způsob úhrady: 

- poštovní poukázkou na účet (typ A)

- převodem z vašeho běžného účtu – jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ve formátu
ddmmrr), do poznámky napište jméno dítěte.

- číslo účtu 2201077716/2010

Finanční částku může z určité části uhradit váš zaměstnavatel. Pokud budete potřebovat potvrzení o pobytu 
dítěte nebo fakturu pro zaměstnavatele, obratem vám ji zašleme. Do tábora nebude přijato dítě, které nemá 
zaplacený pobyt (pokud nebude předem výslovně dohodnuto jinak)! 

Storno poplatky jsou: 
- do 16 dnů před začátkem tábora je storno 50%
- méně jak 15 dnů před začátkem tábora je storno 100% z celkové částky
- v případě, že seženete za své přihlášené dítě náhradníka, je storno 100Kč

Pravidla pro vrácení/nevrácení zaplacené ceny: 
- Pokud je dítě odhlášeno ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským potvrzením, vrací se

uhrazená částka v plné výši.
- Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt dříve ze zdravotních důvodů, a je to doloženo

lékařským potvrzením, vrací se poplatek za stravu za absentované dny v plné výši.
- Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt z jiných důvodů (stesk po rodičích, odjezd na

dovolenou s rodiči, sportovní a jiná soustředění atd.) nevrací se žádná finanční náhrada.
- Pokud dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku, jsou rodiče povinni škodu

uhradit.
- Při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez náhrady.

http://www.castobor.cz/
mailto:honza@castobor.cz


Nástup dětí na tábor je v neděli 14. 8. 2022 do 12.00 v táboře, kde jsou předány hlavnímu vedoucímu. První 
jídlo je oběd. Posledním jídlem je v neděli 21. 8. 2022 snídaně. Odjezd z tábora je nejpozději v 11.00.  

V případě využití naší dopravy je sraz v neděli 14. 8. 2022 v 9:00 u vlakového nádraží v Brandýse nad Labem. 

Prosíme, sledujte naše webové stránky – budeme Vás informovat o náplni tábora a případných kostýmech, 
potřebách, rekvizitách apod. 

SEZNAM VĚCÍ 
dle uvážení spodní prádlo a ponožky 

3ks Kraťasy 
5ks Trička 
3ks Tepláky 

3-4ks Mikiny 
1ks Bunda do deště X pláštěnka 
1ks Čepice X šátek 
2ks Sportovní obuv 
1ks pantofle X sandály 
1ks Gumáky 

1-2ks Pyžamo 
2ks Ručníky + osuška nebo deka na opalování 

1-2ks Plavky 

10ks Papírové kapesníky 
1ks Baterka 

Dopisní a psací potřeby 
1ks Batůžek 
1ks Láhev na pití 

Oblečení na odjezd X diskotéku 
Teplejší bunda 
Spacák 
Náplast, pastilky proti kašli 
Hygienické potřeby 
Krém na opalování, repelent 

1ks Reflexní vesta 

Kapesné (cca 300,-) a cenné věci je možno uschovat v trezoru 

Důležitý je průkaz zdravotního pojištění nebo jeho kopie a užívané léky. O užívaných lécích laskavě detailně 
informujte v přihlášce, v případě potřeby při předání dítěte, je možno konzultovat se zdravotníkem nebo 
přebírajícím vedoucím.  
Originál nebo kopii průkazu totožnosti z důvodu cestování hromadnou dopravou (lítačka, open card, občanka, 
pas, ISIC, klubové karty s fotografii, školní průkazka, průkazka jiného dopravce atd..). Kartička pojišťovny 
nestačí, nemá fotografii. 
A ještě jednou připomínáme SPACÁK. Vhodné jsou hudební nástroje.  

Nedoporučujeme dávat dětem mobily, drahé fotoaparáty, šperky, drahé hodinky, mp3 přehrávače. Věci je 
sice možné schovat v kanceláři, ale děti si je většinou chtějí nechat u sebe a vzhledem k tomu, že chatky 
nejsou po dobu tábora zamčeny, nemůžeme za ně ručit.  
Oblečení doporučujeme označit monogramem nebo jménem dítěte (stačí fixem na cedulce). 
Děti si mohou v táboře v místním bufetu koupit pohlednice, známky, baterie i něco sladkého a vodu.  
Dovolujeme si Vás moc požádat, abyste během tábora děti nenavštěvovali. 

OS ČASTOBOŘ SOBĚ 


