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Informace pro rodiče – tábor „DIVOKÝ ZÁPAD “ 
 

Pořadatel tábora: 

TOM 21202 TULÁCI  

Ostrovní 669 

41108 Štětí 

IČO 75143011 

 

Umístění tábořiště: 

Tábor se nachází u obce Žírovnice, okres Pelhřimov  

 

Korespondenční adrese: Pokud budete chtít zaslat doporučenou poštu, zasílejte na adresu:  

Jméno a příjmení   LDT „Divoký západ“   

LDT „Divoký západ“   TOM 21202 TULÁCI (jméno a příjmení dítěte) 

Nová Častoboř  Nová Častoboř 

Nádražní 584  Nádražní 584 

394 68 Žirovnice  394 68 Žirovnice 

      

Uvádějte název oddílu, protože jsme se v minulosti setkali s problémy při vyzvedávání doporučených balíčků, 

protože děti nemají občanský průkaz. 
 

Informace o odjezdu a příjezdu 

 Budou upřesněny.  

 

Do 31. 5. 2023 odevzdejte:  

 Závaznou přihlášku 

 Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním stavu dítěte 

vedoucímu a zdravotníkovi tábora  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 Potvrzení od lékaře (v případě potřeby pro jiný tábor lze odevzdat až při odjezdu, o této skutečnosti nás 

prosím informujte)  

 

V den nástupu dítěte do autobusu odevzdáte: 
 Nástupní list 

 Kartičku zdravotní pojišťovny  

 Zdravotní a očkovací průkaz  

 Léky  

 

Další informace: 
 Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, 

doplněná táborovým řádem. (Hrubé porušení táborového řádu může být důvodem vyloučení z tábora –        

o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. Vyloučeným z tábora, nebude zajišťována doprava domů.)  

Korespondence:  

 Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších je 

dobré poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře 

teprve zvykají. Při odjezdu je možné oddílovému vedoucímu dát předepsané pohledy pro děti, které mu budou 

na táboře postupně předávány.  

 Poslední dobou se nám hromadí takový nešvar – posílání balíků. Posílání balíčků s jídlem  

a sladkostmi na tábor není nutné. Jídla i sladkostí budou mít děti na táboře dostatek. Mimo jiné jsou  

pochoutky všeho druhu výborným lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce. 

Zapomenuté sladkosti v kufru také nemusí vydržet případné tropické teploty a mohou tak způsobit i 

čokoládovou kalamitu.  Buďte, prosíme, se zasíláním balíků s potravinami uvážliví. 
Jak objednat pobyt:  

 Zašlete vyplněnou přihlášku na adresu Martina Macková, Školní 575, 41108 Štětí, nebo odevzdejte osobně 

v době schůzek. Po úhradě zálohové platby bude pobyt dítěte na táboře rezervován. 

 Po obdržení přihlášky a platby potvrzujeme rezervaci pobytu e-mailem nebo SMS na číslo, který jste uvedli 

v přihlášce. 
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 Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte složenkou, bankovním převodem na účet 

232954276/0300. (Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození dítěte). V hotovosti při odevzdání 

přihlášky.  

 Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné toto vyznačit 

v přihlášce. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude 

vystaven po ukončení tábora. 

 Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora) – např. pro uplatnění 

nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod. 

 Cenu tábora je nutno uhradit nejpozději do 1. 7. 2023 

 

Doporučený seznam věcí:  

Oblečení Hygiena 

Spodní prádlo  min 15x  Kartáček na zuby   

Ponožky min 15x + 4x 

teplé  

 Zubní pasta   

Tílko 2x  Toaletní papír   

Triko (krátký i dlouhý rukáv) 6x   Mýdlo   

Kalhoty, tepláky 3x  Šampon na vlasy   

Kraťasy 2x  Hřeben   

Plavky 1x   Krém na opalování   

Bunda 1x  Repelent proti klíšťatům    

Pláštěnka (pevná) 1x  Žínka na mytí    

Klobouk / čepice (proti slunci) 1x  Ručník 2 – 3x   

Sportovní boty (kecky, botasky) 1 – 2x   Látkový pytel na špinavé prádlo  1x  

Pevné boty (kotníkové) 1x  Kapesníky   

Sandále 1x      

Gumovky (bez děr) 1x     

Boty do vody  1x   Ostatní 

Svetr nebo mikina 2x – 3x  Baterka 1x  

Na spaní Náhradní baterie 2x   

Karimatka/celta 1x  Zavírací nůž   

Spacák 1x  Blok,tužka/pastelky   

Polštářek (kdo potřebuje)   Šicí potřeby   

Teplé ponožky 2x  Kapesné    

Triko s dlouhým rukávem  2x  Batoh (na výlety)   

Tepláky 2x   Láhev na vodu    

Mikina 1x   Bílé triko na batikování   

Prostěradlo (všichni povinně) 1x     

 

Doporučujeme VŠE PODEPSAT! Věci se často ztrácejí a nacházejí, ale už nikdo neví či to je! Do tašky přidejte 

SKUTEČNÝ seznam věcí. Batoh opatřete visačkou se jménem účastníka.   

 

Zákaz:  

MOBILNÍCH TELEFONŮ, ABY NEDOCHÁZELO K NARUŠOVÁNÍ TÁBOROVÉHO PROGRAMU.   

 

Nedoporučujeme: 

 cennosti (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti všech dětí, provozovatel tábora nenese za 

tyto věci odpovědnost). V chatkách je zakázáno dobíjení veškeré elektroniky.  

 Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na 

ostatní děti.  

Kapesné  

 Dejte své ratolesti tolik peněz, kolik si myslíte, že je vhodné. Kapesné je během pobytu na táboře 

možné uschovat u oddílového vedoucího. Kapesné je možné předat vedoucímu při odjezdu. Za 

neuschované kapesné neručíme a v případě ztráty neneseme odpovědnost.  
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Táborový řád tábora 

DIVOKÝ ZÁPAD 
 

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu: 

  

 Účastník tábora (táborník) neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího a to ani do 

nejbližšího okolí.  

 Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či 

mařit.  

 Táborník chrání táborový majetek před poškozením čí ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí 

ihned svému vedoucímu. Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí 

oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nálezné věci se odevzdávají 

majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen 

škodu nahradit.  

 Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v 

lese apod.  

 Táborník má zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor 

(kuchyně, klubovny vedoucích) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky bez vědomí 

jejich obyvatel.  

 V chatce nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.  

 K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý.  

V jídelně dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem 

neplýtvá.  

 V chatkách a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu.  

 Dobu poledního klidu využije táborník k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora. Polední klid = 

neorganizovaný čas, určený k odpočinku a znovu načerpání sil táborníků i vedoucích. Účastníci 

zůstávají v areálu tábora a sami rozhodují o tom, jak své osobní volno stráví (spánek; čtení; psaní 

dopisů; společenské hry, které jsou zde k zapůjčení; apod.) 

 V době od večerky až do budíčku nikdo nebude svým chováním rušit ostatní ze spánku.  

 Koupání je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího nebo zdravotníka. Platí zákaz skákání. 

V umývárnách po sobě táborník zanechává pořádek.  

 Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, 

zdravotní personál a vedoucí tábora.  

 Táborník bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.  

 Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu 

vedoucího.  

 Mobilní telefony jsou zakázány! Při nerespektování zákazu bude mobilní telefon odebrán  

a vrácen bude při ukončení pobytu.  

 Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně zakázáno. Zakázáno je také šikanování, 

hrubost a jakékoliv fyzické násilí a vulgární vyjadřování.  

 Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím 

či podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady 

za zbytek pobytu.  
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