
 

 Informace pro rodiče  
Letní tábor Hvězdička  
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
Po 3. 7. 2017 – 9. 7. 2017 
Přihlášení a platba:  
Podání přihlášky můžete provést následujícím způsobem do 3. 6. 2017.  
Účastník se přihlásí prostřednictvím formuláře na webových stránkách DDM Domino 
Hronov.  
Přihláška na letní tábor je závazná!  
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději do 9. 6. 2017 na účet DDM Domino Hronov nebo 
osobně v Dominu. Částka za tábor činí 2900 Kč. Z ceny tábora je hrazena strava, ubytování, 
cestovné, odměny pro děti, výlety, zdravotnický a provozní materiál, program atd.  
Bankovní účet č.: 8272590207/0100, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, do 
kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název tábora.  
Pokud za Vás bude tábor hradit zaměstnavatel a budete potřebovat vystavit fakturu, 
kontaktujte hlavní vedoucí. V případě odhlášení dítěte do 15. 6. 2017 Vám budeme účtovat 
stornopoplatek ve výši 1 000 Kč, v případě odhlášení dítěte do 30. 6. 2017 činí stornopoplatek 
50% ceny tábora, po tomto termínu nevzniká nárok na vrácení peněz.  
Ve všech případech máte možnost najít za své dítě náhradu, tuto skutečnost je nutné 
oznámit písemně.  
Doprava:  
K odjezdu na tábor se sejdeme v pondělí 3. července 2017. Sraz před vlakovým nádražím v 
Hronově v 13:30 – přebrání dokumentace, převzetí dětí, rozloučení. Odjíždíme vlastním 
autobusem v 14.00 hodin. Pokud se někomu dělá v autobuse špatně, prosím, aby si před 
jízdou vzal patřičné léky.  
Nezapomeňte s sebou přinést vyplněné List účastníka, součástí je i prohlášení o 

bezinfekčnosti, které nesmí být starší 1 dne před odjezdem na tábor, posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte, který vyplnil lékař (nesmí být starší 12 měsíců), kartičku pojišťovny 

(nebo její kopii), léky, které dítě užívá (podepsané jménem dítěte, v dostatečném množství). 
Toto vše si od Vás před odjezdem vybere zdravotník spolu s hlavní vedoucí tábora. Pro 
jistotu ještě jednou upozorňujeme, že bez těchto dokumentů nebudeme moci dítě na náš 
tábor přijmout!  
Všechny tiskopisy najdete ke stažení na www.dominohronov.cz.  
Návrat z tábora bude v neděli  9. července 2017 v 16:00 na vlakovém nádraží v Hronově. V 
případě vlastní dopravy nás co nejdříve kontaktujte na 733506162.  

S sebou:  
Nejdůležitější: pokrývka hlavy, pláštěnka, batůžek na výlety, láhev na pití (minimálně 1 litr, 
plast ne sklo).  



Hygienické potřeby (mýdlo/ sprchový gel, zubní kartáček, pasta, hřeben, šampon, papírové 
kapesníky), pytel na špinavé prádlo (látkový), ručník a osuška, repelent (ideálně na 
nastříkání na oblečení), opalovací krém, sluneční brýle, spodní prádlo (v dostatečném 
množství dle potřeby a počtu dní), ponožky i teplé (dostatečné množství), pyžamo, dostatek 
oblečení dovnitř i na ven, pracovní bílé triko, bunda, přezůvky, boty vhodné do přírody i na 
sport (pevné), sandále, gumáky, „kroxy“ (gumové pantofle), plavky (kruh, rukávky), šátek 
na hry, baterka, šitíčko, psací potřeby (propiska, tužka, pastelky, popř. fixy), sešit, dopisní 
papíry, obálky a známky, karimatka (na sezení venku, hry apod.), oblíbená hračka, karty, 
knížka. Kapesné cca 200 Kč v drobnějších penězích v podepsané peněžence, bude možnost 
uložit si ji u vedoucího tábora. Doporučujeme zabalit věci do kufru nebo cestovní tašky pro 
lepší přehlednost a označit věci monogramem dítěte (hlavně u menších dětí). Při balení věcí 
nechte pomáhat děti, aby si na táboře své věci poznaly. Na cestu si vezměte příruční 
zavazadlo s pitím a svačinou. Prvním jídlem na táboře je večeře.  
Spacák: nechám na zvážení každého. V chatičkách jsou polštáře a spacáky, do kterých se 
dává bavlněná vložka, v které se spí.  
Nedoporučujeme: Vysoké kapesné, cenné předměty, mobilní telefony!!! atd. Za případné 
ztráty nebo poškození těchto předmětů neručíme. Mobilní telefony a jinou elektroniku je 
dovoleno používat pouze v době osobního volna, chceme tak předejít případnému 
narušování programu.  
Zapomenuté věci po táboře – má u sebe hlavní vedoucí. Je možno zavolat, domluvit se a 
přijet si pro ně.  
Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit potřebám dítěte a podmínkám tábora. Děti 
naprostou většinu času budou trávit v přírodě, proto doporučujeme využít starší oblečení a 
počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě vybaveno by měla být 
pohodlná, ne nová. Děkujeme za pochopení našich požadavků. Jejich dodržení zajistí dětem 
bezproblémový pobyt.  

Ubytování:  
Pobyt je zajištěn v rekreačním areálu Ostružno. Děti budou ubytovány v chatičkách po 
čtyřech (pokud jedou s kamarády, s kterými chtějí být na chatičce, napište to prosím do 
přihlášky). Sociální zařízení je v hlavní budově dle hygienických norem, zvlášť pro chlapce a 
dívky. V hlavní budově je k dispozici: jídelna, společenská místnost s krbem, televizní 
místnost, velká letní terasa. V areálu jsou 3 antuková hřiště, 2 hřiště na malou kopanou, 
volejbalové hřiště, ohniště, průlezky, ping-pong, tělocvična, kulečník, stolní fotbálek. Areál je 
situován uprostřed lesa, který je stvořený ke hrám, soutěžím, olympiádám apod. V blízkosti 
je veřejné koupaliště, rybník a zřícenina hradu Trosky. Je zde i mnoho turistických tras, 
památek a krásná příroda.  

Strava:  
Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí obědem v den odjezdu. Jídlo je zajištěno 
pětkrát denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Pití je k dispozici po celý den.  

Program:  
Během tábora bude probíhat velká táborová hra, kromě toho budou připraveny pestré 
oddílové programy, večerní akce a výlety plné překvapení. Po táboře budou všechny 
fotografie zveřejněny na internetových stránkách www.rajce.net.  
Dozor:  
Po celou dobu tábora se o Vaše děti bude starat tým vedoucích spolu se zdravotníkem (bude 
vykonávat zdravotní dozor po celou dobu tábora, bude vydávat dětem léky…). V případě 
nutnosti je zajištěna smluvní lékařská péče.  
Víme, že děti jsou to nejcennější, co máte a vážíme si toho, že jste je svěřili právě nám. 
Slibujeme Vám, že vše co na táboře budeme dělat, budeme dělat s nejlepším vědomím a 
svědomím.  

Kontakt v průběhu tábora:  



Uvědomujeme si, že komunikace prostřednictvím pošty už v dnešní době není tak běžná, 
přesto si myslíme, že táborové dopisy a pohledy mají své kouzlo a každé dítě je rádo, když 
dostane pohled.  
Korespondenční adresa:  
Rekreační areál Ostružno, Ostružno u Jíčína, 506 01.  
Do oslovení uveďte jméno a příjmení dítěte. Připište i Cesta kolem světa za 80 dní nebo 
Hvězdička, bude tam s námi na část pobytu ještě jiná skupina, tak ať se to lépe třídí.  
V případě, že nás budete potřebovat kontaktovat během tábora, učiňte tak prosím v době 
poledního klidu (13:00 – 14:15) nebo večer (21:30 – 22:00) na mobil 733506162 (Bc. Pavla 
Škopová).  
Během tábora nedoporučujeme návštěvy (v případě nutnosti pouze po předchozí domluvě s 

hlavní vedoucí). 

 
 
 


