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LT U SMRKU z.s.  

Skladová 623/17, 326 00 Plzeň - Koterov 

www.ltusmrku.cz    info@ltusmrku.cz 

 
 

SMLUVNÍ PODMÍNKY LT U SMRKU z.s. 

 
1. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě 

zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným zástupcům 

uvedeným v „Závazné přihlášce dítěte“ na tábor, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem podepsaným 

na „Závazné přihlášce dítěte“ na tábor.  

2. Zákonní zástupci účastníků tábora souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání tábora zpět neprodleně po 

výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:  

 zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábora  

 bude-li zjištěno, že má dítě zdravotní problémy závažnějšího charakteru 

 nebude-li dítě respektovat „Táborový řád“ a pokyny pracovníků tábora 

 opustí-li dítě svévolně areál tábora  

 bude-li dítě užívat, přechovávat nebo donášet do tábora cigarety, alkoholické nápoje nebo jiné omamné a 

jinak nebezpečné látky  

 bude-li dítě svou agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním účastníkům tábora  

 bude-li dítěti prokázána krádež nebo úmyslné poškození cizího majetku  

 bude-li dítě po večerce ve stanu opačného pohlaví  

V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce dítěte veškeré náklady 

spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací platbu za pobyt ani její část. V případě rozhodnutí hlavního 

vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte, zajistí zákonný zástupce odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 

hodin.  

Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody na majetku pořadatele nebo dalších účastníků tábora, které dítě       

způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.  

 Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich nemůžeme dítě na tábor     

přijmout):  

 „Prohlášení o bezinfekčnosti“  a „Prohlášení odpovědnosti za škody a pojištění dítěte“ 

 „Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte“ jeho ošetřujícím lékařem s fotokopií průkazky ZP  

 „Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby“ 

 Zákonný zástupce je povinen při předání dítěte předat léky, které dítě pravidelně užívá a sdělit, kdy a jak je má 

dítě užívat.  

  

 Dítě je závazně přihlášeno po obdržení vyplněné přihlášky a zálohové platby za pobyt v minimální výši  

Kč 1 000,-- (celková cena za pobyt je Kč 2 500,--) na účet č. 228248651/0300 do 30.4.2019, kdy je uzávěrka 

přihlášek. Peníze lze taktéž vložit na tentýž účet na pokladně v ČSOB. Variabilním symbolem je v obojím případě 

rodné číslo dítěte před lomítkem. Jiný způsob platby než výše uvedené NEAKCEPTUJEME!!  

  

 Storno poplatky:  

 záloha pobytu na táboře je min. Kč 1 000,--  a je nevratná 

 při nemoci potvrzené ošetřujícím lékařem nebo jiném závažném důvodu je možné po dohodě s hlavním 

vedoucím tábora nebo předsedou občanského sdružení vrácení celé nebo části uhrazené platby za pobyt 

 na tábor je  možné poslat v nezbytných případech náhradníka (např. za nemocné dítě) a to pouze po 

dohodě s hlavním vedoucím tábora nebo předsedou zájmového spolku 

  

 Zákonný zástupce souhlasí s tím, že z důvodu prevence krádeží a ztrát budou peněžní hotovost a ostatní cennosti 

dětí uloženy v úschovně a vydávány podle potřeby. Za cennosti neuložené v úschovně neručíme. Zákonný zástupce souhlasí 

s tím, že z důvodu bezpečnosti budou dětem odebrány nože a jiné podobné předměty. Tyto budou vydávány dětem  k 

použití jen v případě potřeby při organizované činnosti.  

http://www.ltusmrku.cz/
mailto:info@ltusmrku.cz


©2019  LT U SMRKU                                            2 z 6 

LT U SMRKU z.s.  

Skladová 623/17, 326 00 Plzeň - Koterov 

www.ltusmrku.cz    info@ltusmrku.cz 

 

 
 SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI DATY ÚČASTNÍKA TÁBORA 

  

 Osobní data účastníků tábora jsou využívána pro jejich evidenci, případně při nutném ošetření ve zdravotnickém 

zařízení a při plnění povinností zákonem uložených. Na jiné účely osobní data nejsou využívána 

  

 Zákonní zástupci prohlašují, že byli v souladu s ust. §11 zákona č. 525/2004 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů řádně informováni o zpracování osobních údajů svého dítěte/svěřence pro účely organizace 

dětského tábora, jakož i o svých právech a právech s tím spojených. 

  

 Zákonní zástupci dítěte souhlasí s tím, aby spolek LT U Smrku z.s., zpracovával poskytnuté osobní údaje svého 

dítěte/svěřence pro účely organizace dětského tábora a pro plnění zákonem mu uložených povinností, a to ode dne jejich 

poskytnutí po celou dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností vyplývající z konání letního dětského tábora a zavazují se 

mu proto bezodkladně oznamovat všechny změny v osobních údajích, svého dítěte/svěřence, a jimi poskytnutých. 

  

 Zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s uváděním rodného čísla svého dítěte/svěřence na zásadních 

dokumentech (přihláška do tábora, posudek zdravotní způsobilosti dítěte, souhlas s ošetřením apod.). 

  

 Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s „Táborovým řádem“, „Informacemi nutnými před odjezdem na tábor “, 

„Informacemi o pobytu na táboře“ a „Doporučeným seznamem věcí na tábor“. Tyto dokumenty jsou k dispozici na 

www.ltusmrku.cz.  
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DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 
 

OBLEČENÍ HYGIENA 

spodní prádlo 12 ks pasta na zuby a kartáček 1 ks 

slabé ponožky 10 ks hygienické potřeby podle vlastních potřeb 1 ks 

teplé ponožky 4 ks ručník 2 ks 

tričko krátký rukáv 7 ks osuška větší 1 ks 

tričko dlouhý rukáv nebo flanelová košile 3 ks sluneční brýle 1 ks 

oděv na spaní 2 ks opalovací krém a repelent 1 ks 

kraťasy 4 ks DŮLEŽITÉ 

plavky 1 ks funkční stan zvládající i větší nápor deště 1 ks 

slabé tepláky nebo šusťáky 2 ks teplý spací pytel + deka 1 ks 

silnější tepláky nebo šusťáky 2 ks funkční pláštěnka s kapucí 1 ks 

teplá mikina nebo svetr 3 ks batůžek na výlety - větší a pohodlný 1 ks 

bunda odolná proti dešti 1 ks příruční láhev (1 litr nejméně) 1 ks 

čepice s kšiltem (nestačí jen kšilt !) 1 ks podepsaný ešus, příbor (NE PLASTOVÉ NÁDOBí) 1 ks 

šátek 1 ks bílé tričko na batikování                         2 ks 

OBUV NÁŠ TIP 

pantofle nebo sandále s pevnou patou 1 ks kapesní nůž (zavírací!) 1 ks 

holínky 1 ks kapesní svítilna 1 ks 

pevné boty na delší výlety 1 ks psací potřeby   

sportovní obuv 2 ks obálky (nadepsané), dopisní papíry a známky   

  polštářek nebo oblíbený plyšák   

  společenské hry / hudební nástroj   

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, aby veškeré věci, které budou mít děti s sebou na táboře byly řádně podepsány 

nebo označeny, včetně ešusů a jídelních příborů – ty musejí být opatřeny otvorem nebo ouškem pro zavěšení 

(plastové nádobí je pro tento typ tábora zcela nevhodné).   
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INFORMACE NUTNÉ PŘED ODJEZDEM NA TÁBOR 

 
1. Informace a přihlášky naleznete na www.ltusmrku.cz. Po uhrazení zálohy v minimální výši Kč 1 000,-- je 

nutno zaslat vyplněnou přihlášku dítěte (poštou nebo e-mailem), obojí nejpozději do 30.4.2019. Přihlášení 

dítěte je platné pouze po splnění obou podmínek v uvedeném termínu. 

2. Na požádání zašleme přihlášky na Vaši adresu.  

3. Přihlášky na tábor posílejte na adresu:  

LT U SMRKU z.s. 

Skladová 623/17 

326 00 Plzeň-Koterov 

tel.: 377 464 545  

nebo na: 

prihlasky@ltusmrku.cz 

,o přijetí přihlášky se můžete informovat na výše uvedených kontaktech.  

4. „Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte“ , „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, „Prohlášení odpovědnosti za 

škody a pojištění dítěte“ a „Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby“ neposílejte, je nutné je 

odevzdat až při předání dítěte na tábor.  

5. Zbývající částku za pobyt (Kč 2 500,-- mínus zaplacená záloha) doplaťte nejpozději do 15.6.2019 na stejné číslo 

účtu: 228 248 651/0300 (bankovním převodem nebo na pokladně v ČSOB), variabilní symbol je rodné číslo 

dítěte před lomítkem  

6. Vybavení dětí na tábor určujte s přihlédnutím k „Doporučenému seznamu věcí na tábor„ a specifickým potřebám 

dítěte. Menším dětem označte věci jménem a příjmením. V táboře není možné dětem prádlo prát. Dítě vybavte 

kvalitním stanem zvládajícím i větší nápor deště a dostatečně teplým spacím pytlem, noci v údolí jsou někdy 

chladné. Mobilní telefony jsou u dětí zakázány,  jejich nabíjení nebude dětem umožněno. Dále prosím zvažte, je-li 

nezbytné vybavit děti cennostmi, nebezpečnými nebo snadno rozbitnými věcmi. Ze strany provozovatele není 

možné  za tyto věci zodpovídat. 

7. Letošní tábor je zaměřen na tématiku Pán Prstenu / Hobit, proto dětem přibalte různé propriety související 

s touto tématikou.  

8. Doprava dětí do tábora a z tábora je individuální, rodiče nebo zákonní zástupci si zajistí dopravu na vlastní 

náklady. 

9. Po dobu konání tábora platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV, které není možné z provozních důvodů zvládat! Rodiče 

nebo zákonní zástupci se mohou v průběhu tábora informovat o svých dětech u vedoucích pracovníků tábora 

na dále uvedených telefonních číslech. Volejte prosím pouze v nezbytných případech, bude-li potřeba, sami 

Vás budeme kontaktovat. 

10. Dotazy a žádosti před odjezdem dětí na tábor směřujte na e-mail info@ltusmrku.cz nebo na pana Vlastimila 

Kušku, tel. 377 464 545.  
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INFORMACE O POBYTU NA TÁBOŘE 

 
První den tábora budou děti přijímány:  

 v neděli 28. 07. 2019 od 15:00 hod. do 19:00 hod. 

Poslední den tábora si děti vyzvedněte:  

 ve čtvrtek 08. 08. 2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PROSÍME O DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ČASŮ 

  

Po příjezdu na tábor je nutné, aby dětem jejich doprovod pomohl postavit stan na místě předem určeném 

zástupcem hlavního vedoucího a odevzdal zdravotníkovi tábora nebo jeho zástupci:  

 „Prohlášení o bezinfekčnosti“, „Prohlášení odpovědnosti za škody a pojištění dítěte“ 

 „Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte“ s fotokopií průkazky ZP  

 „Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby“ 

Při předání dítěte podrobně informujte o jeho aktuálním zdravotním stavu a eventuelních chronických 

onemocněních a indispozicích.  

Mobilní telefony a návštěvy jsou na táboře zakázány, poštovní korespondence je vítána. 

 Kontaktní adresa na tábor:  

"Jméno dítěte" 

LT U Smrku z.s. 

331 62 Manětín  

Pokud se rozhodnete zaslat dítěti balík, neposílejte potraviny podléhající rychlé zkáze. 

Rodiče nebo zákonní zástupci se mohou v průběhu tábora informovat o svých dětech u vedoucích pracovníků 

tábora na uvedených telefonních číslech. Volat můžete každý den v době od 13:00 do 14:30 hodin, 

v nejnutnějších případech kdykoliv. Zvažte prosím vážnost každého telefonního hovoru, bude-li potřeba, sami 

Vás budeme kontaktovat na telefonních číslech uvedených na „Závazné přihlášce dítěte“. 

 

Telefonní čísla: 

+420 602 219 591 – hlavní vedoucí tábora a předseda spolku LT U SMRKU – Vlastimil Kuška  

+420 602 282 383 – tajemník spolku LT U SMRKU – Martin Herman 

+420 602 683 090 – koordinátor programu tábora spolku LT U SMRKU – Ing. Jiří Jindra  

  

VOLEJTE KAŽDÝ DEN V DOBĚ OD 13.00 DO 14.30 HODIN, V NUTNÝCH PŘÍPADECH KDYKOLIV 

 

 Děti budou jíst v polní jídelně vybavené jídelními sety z vlastních označených ešusů (důsledně dětem označte 

nádobí a příbory). Podává se snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a teplá/studená večeře. Na požádání dostane dítě jídlo 

kdykoli od budíčku do večerky. Pitný režim nepřetržitě.  

 Po nástupu do tábora vyberou vedoucí od dětí větší peněžní hotovost a cennosti a uloží je k hospodářce do 

úschovy. V případě potřeby budou dětem vydány.  Tímto opatřením chceme předejít případným ztrátám nebo krádežím. 
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POPIS CESTY NA TÁBOR 

Tábor se nachází v údolí Manětínského potoka (souřadnice GPS: 49°59'24.640"N, 13°16'22.349"E).  

Cesta od Plzně:  Od Plzně jeďte nejlépe směrem na Karlovy Vary až ke křižovatce na Nové Hospodě, kde odbočíte vpravo 

na silnici 205 a pojedete přes Nekmíř – Tlucná – Loza – Dražeň až doVladměřic. Za Vladměřicemi na křižovatce odbočte 

doprava a po 1 km odbočte na křižovatce doleva na Českou Doubravici. Projeďte Českou Doubravicí a dále pokračujte po 

polní cestě, kde jsou již zřetelné ukazatele k táboru. 

Cesta od Kralovic: Od Kralovic se dejte směrem na Manětín po silnici 201, přes Mladotice a po 7,5 km odbočte na 

křižovatce doprava na Českou Doubravici. Projeďte Českou Doubravicí a dále pokračujte po polní cestě, kde jsou již 

zřetelné ukazatele k táboru.   

 

 

Orientační mapka je ke stažení též na http://www.mapy.cz/s/N5S  
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