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INFORMACE
Platbu  poukazu  či  rezervačního  poplatku  (je  možné  obojí  najednou)  na  letní  dětský  tábor  (LDT)  proveďte
převodem  či  v pobočce  Fio banky,  a.s. Pardubice,  Masarykovo  nám.  1544,  na  účet  číslo:  67717524/2010,
variabilní symbol =  číslo přihlášky,  do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte. Doplatek poukazu
zaplaťte nejpozději do 01. 06. 2019. Platbu neprovádějte přes Českou poštu, ale převodem z účtu nebo přímo
ve Fio bance, a.s.  Pardubice! Cena celkem:  4.300,- Kč (popř.  mínus 200,- Kč sleva na dalšího sourozence
účastnícího se tábora), z toho vždy odečtěte částku 1.000,- Kč, která slouží jako rezervační nevratná záloha a
je součástí celkové ceny = převod částky 3.300,- Kč (po uplatnění slevy méně) + 400,- Kč v případě autobusové
dopravy.

Rodiče mohou požádat svého zaměstnavatele o příspěvek (vystavujeme doklad či potvrzení na základě písemné
žádosti, která musí obsahovat všechny potřebné náležitosti). Zaměstnavatele požádejte o proplac. převodem z účtu.
Potvrzení o účasti dítěte vystavíme na zákl. písemné žádosti, vždy po ukončení tábora, nejpozději do 15. 09. 2019.

individuální doprava – z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů
s táborem si můžete závazně na přihlášce zvolit individuální dopravu. Nástup na tábor dne 21. 07. 2019
od 14:00 hod. do 15:00 hod. Odjezd z tábora dne 04. 08. 2019 od 10:00 hod. do 10:30 hod. (nutno dodržet
čas).
autobusová doprava pouze z     Pardubic + 400,- Kč   
Odjezd: 21. 07. 2019 v 13:00 hod. (sraz od 12:30 hod. vnitřní parkoviště ČSOB ARENA)
Příjezd: 04. 08. 2019 v 14:00 hod. (vnitřní parkoviště ČSOB ARENA)

DOPRAVU NELZE KOMBINOVAT A PROSÍME, DODRŽUJTE ČAS SRAZU A PŘÍJEZDU!
STRAVOVÁNÍ ZAČÍNÁ 21. 07. 2019 VEČEŘÍ!

Seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka LDT:
Položky vyznačené červeně jsou povinnou součástí vybavení!
VŠICHNI    SPACÁK   PODMÍNKOU +    polštářek   –  VŠECHNA  ZAVAZADLA ŘÁDNĚ OZNAČIT,
BUDOU NALOŽENA PŘED ODJEZDEM DO PŘIPRAVENÉHO AUTOBUSU-  na  jedno dítě
max. jedno zavazadlo + 1x spacák (DALŠÍ ZAVAZADLO MŮŽE BÝT PŘIRUČNÍ)!!!
Batůžek, kufr se jmenovkou, pyžamo, zubní kartáček + zubní pasta, spodní prádlo (dostatek), mýdlo,
hřeben,  2x pár  teplých  ponožek,  šampón,  krém na opalování  s UV-filtrem,  5x  tričko  kr.  rukáv,
dopisní papíry se známkami, 2x tričko dl.rukáv, tužka, zápisník, pastelky, kapesní nůž (kvůli bezpečnosti
bude  uschován  během  tábora  u  vedoucího),  2x  teplák.  souprava,  1x  teplý  svetr  (doporučujeme  dostatek
oblečení  v případě  nepřízně  počasí),  jehla,  nit,  zav.špendlík,  hudební  nástroj  /není  podmínkou/,
ponožky,  láhev na pití,  kapesníky,  plavky, speciální potřeby pro činnost, ve které Vaše dítě vyniká,
svítící baterka + náhr. baterie, pokrývka hlavy proti slunci,  pláštěnka, holinky, sport. obuv, pevná
turist.  obuv,  letní  vzdušná  obuv, 2x  ručník,  osuška,  sáček  na  špinavé  prádlo,  přípravek  proti
klíšťatům a komárům, rulička toal. papíru, doporučené kapesné cca 300,- Kč….      
!Průkaz pojišťovny –   originál  !, očkovací průkaz (stačí kopie), prohlášení o bezinfekčnosti, vyjádření
lékaře (vyplní lékař), léky (oznámit vedení tábora) Všechny osobní věci podepsat a jejich seznam vylepit do kufru!
Spojení s     táborem   – hlavní vedoucí má na táboře mobilní telefon. Upozorňujeme však rodiče, že spojení
je určeno výhradně k řešení naléhavých a výjimečných situací.  V žádném případě nelze předávat děti
k telefonu! Navíc je na LDT velmi špatný signál a spolehlivě funguje pouze posílání SMS. 
Doporučujeme zasílat pravidelnou korespondenci, kde můžete i elektronicky:  posta@ldtpardubice.cz 
Adresa tábora  :    Havlišův mlýn, Jindřichovice 37, Želetava, 675 26 

Veškeré informace: www.ldtpardubice.cz  
před táborem i na táboře mob.tel.: 728 202173 (p.Vančura)             E-mail: ldtmpp@email.cz 
-----------------------------------------------v případě potřeby odstřihněte --------------------------------------------

Potvrzení o úschově kapesného
Chci, aby mé dítě odevzdalo své kapesné do úschovy svému odd.vedoucímu, který ho bude postupně 
vydávat dle jeho požadavku.

Jméno dítěte, podpis zákonného zástupce, částka a datum (kapesné uloženo v obálce, částka 
nadepsána na obálce a předat u odjezdu s tímto potvrzením příslušnému vedoucímu oddílu)
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