
 
 
 

Informace k letnímu táboru Olbramkostel 1. turnus 
 

Pořadatel: Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kopřivnice 

IČO:67340547, Francouzská 1197 Kopřivnice 
 

Termín: středu 1. 7. 2015 – pondělí 13. 7. 2015. 
Cena: 3 950,- Kč 
V ceně tábora: pronájem tábořiště, 5x denně strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), neustálý pitný režim, doprava, 
materiální zabezpečení, výlety (včetně vstupného) a odměny pro děti. 
 
Místo konání tábora: táborová základna Olbramkostel u Znojma. 
Druh tábora: stanový – ubytování po 2, ve stanech jsou dvě postele a malá skříňka na věci. Toalety jsou umístěny 150 m od stanů. 
V táboře je umývárna, sprcha a polní kuchyň. Zděná budova slouží jako jídelna a v případě nepříznivého počasí také jako herna pro 
děti.  
Fyzická náročnost: střední  
 
Hlavní vedoucí tábora: Božena Klimecká, Francouzská 1194, 742 21 Kopřivnice, mobil: 606 445 245, E-mail: 
pionyrkoprivnice@centrum.cz 
Webové stránky: www.koprivnice.pionyr.cz 
 

Rádi bychom zdůraznili, že táboroví pracovníci prošli odborným školením a mají tedy plnou kvalifikaci pro práci s dětmi.  
LPT Olbramkostel je zapojen do projektu sdružení Pionýr -  Opravdu dobrý tábor www.dobrytabor.cz 

 
Důležitá data: 

30. 5. 2015 - odevzdání přihlášky 
30. 6. 2015 – nejzazší termín platby tábora, pokud nebude uhrazen včas, bude místo poskytnuto dalšímu zájemci. 

 
Odjezd: sraz k odjezdu autobusů je 1. 7. 2015 v 8:30h v parku u hlavního vlakového nádraží v Kopřivnici.  
 
OBSAH předávaných věcí u odjezdu:  

 průkaz pojištěnce (příp. jeho kopie), 

 doklad o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře 

 kopie očkovacího průkazu,  

 potvrzení o bezinfekčnosti,  

 seznam předávaných léků a interval jejich používání,  

 jiná písemná upozornění.  
 

S sebou: bíle tričko s krátkým rukávem. 

 
Příjezd: v pondělí 13. 7. 2015 mezi 16 až 17:30 hod. do parku u hlavního vlakového nádraží v Kopřivnici.  
 

Doporučení: 
 

 Doporučujeme častou korespondenci, zejména u nejmladších a mladších účastníků, i když dopis či pohled uvítají i starší.  

 Adresa tábora: Jméno dítěte, LPT Olbramkostel, pošta Kravsko, 671 51. 

 Menším dětem je vhodné nadepsat a ofrankovat v dostatečném množství obálky či korespondenční lístky adresami rodičů a 
příbuzných. V případě zasílání balíčků neposílejte dětem žádné potraviny podléhající zkáze – např. ovoce a masné výrobky. 
Upozorňujeme, že balíčky musí projít kontrolou zdravotnice či jiného pověřeného vedoucího a nevyhovující věci budou z konzumace 
vyřazeny. 

 Kapesné: doporučujeme cca 300,- Kč v drobných. 

 Oblečení aj. doporučujeme dětem podepsat, včetně obuvi a menších věcí, neboť ani starší děti si své věci často nepoznají, ztráty či 
zapomínání věcí jsou u dětí na denním pořádku.  



 Mobilní telefony nejsou na táboře povoleny, z důvodu narušování programu. V případě nutnosti, rodiče budou mít kontakt na 
hlavního vedoucího. Pokud bude telefon u dítěte nalezen, bude přístroj uschován v kanceláři hlavního vedoucího. K dispozici dítěti 
bude mobil v době odpoledního klidu od 13 do 14:30 hodin. 

 Zároveň upozorňujeme, že nemůžeme odpovídat za cenné předměty (např. předměty z drahých kovů, elektronické hry, game-boye, 
radiomagnetofony, dalekohledy, apod.). Cenné věci děti mají pouze na vlastní riziko! V případě odcizení, nevzniká nárok na 
odškodnění. 

 Pokud si dítě bere na tábor kapesní nůž, zvolte jeho velikost a podobu s ohledem na bezpečnost účastníků tábora. Na tábor není 
povoleno brát si různé dětské „zbraně“, kuličkové pistole, praky apod.  

 Na táboře nejsou účastníkům povoleny alkoholické a tabákové výrobky, či psychotropní a návykové látky, a ani jejich 
konzumace, s upozorněním, že každý takový prohřešek proti táborovému řádu může být posouzen jako zvlášť hrubý a může být 
důvodem k vyloučení dítěte z tábora. Stejně tak i jiné hrubé porušení táborového řádu či pokynů vedoucího. 

 Návštěvy rodičů na táboře, nebo neohlášené pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí nejsou možné, bez předem sjednané 
výjimky. Vždy je ale možné kontaktovat hlavního vedoucího tábora a jakoukoliv situaci řešit s ním. 

 V případě, že Vaše dítě bude během tábora užívat nějaké léky, uveďte interval a další podrobnosti jejich užívání pro potřeby 
zdravotníka v písemné podobě, zároveň dodejte tyto léky v potřebném množství na celou délku tábora, tj. 13 dní. Léky nesmí mít 
dítě u sebe s ohledem na bezpečí účastníků tábora (výjimkou jsou např. spreje na podporu dýchání u astmatiků).  

 Repelenty s rozprašovačem nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. 

 Na cestu autobusem doporučujeme malou svačinku a pití, oběd je již zajištěn. 

 Vítány jsou také různé propagační předměty či jiná materiální i nemateriální podpora vhodná pro aktivity dětí nebo jako ceny. 
 

Pokyny: 
 
Závaznou přihlášku, prosím zašlete nebo osobně doneste, řádně vyplněnou a s podpisem zákonného zástupce společně se 
zdravotním posudkem o zdravotní způsobilosti dítě co nejdříve (nejpozději však do 30. 6. 2015) na adresu: Božena Klimecká, 
Francouzská 1194, Kopřivnice, 742 21. 
 
Přispívá-li Váš zaměstnavatel na letní tábory, sdělte tuto skutečnost hlavnímu vedoucímu a domluvte realizaci dokladování účasti 
Vašeho dítěte na našem táboře. 
 
V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro vašeho zaměstnavatele, prosíme o poskytnutí: 

 přesné fakturační adresy, IČO a DIČ zaměstnavatele  

 jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit 

 jméno a datum narození dítěte, na který bude příspěvek čerpán  
 

Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně - potvrzení o zaplacení Vám bude vystaveno po skončení tábora (sdělte prosím tuto 
skutečnost při odjezdu na tábor). 
 
Doporučení: zeptejte se u zdravotní pojišťovny dítěte, zdali nepřispívá na ozdravné pobyty dětí v přírodě, mezi které se řadí i náš 
tábor. 
 
Způsoby platby:  
Bezhotovostně převodem na účet č.: 2400112377/2010 – Fio Banka. Jako variabilní symbol uveďte číslo turnusu a prvních 6 čísel 
RČ dítěte - př. 1990103. Ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, daný turnus a datum narození.  
 
Tábor lze také zaplatit přímo u hlavního vedoucího.  
Platbu za tábor prosím proveďte tak, aby peníze přišly na náš účet nejpozději 30. 5. 2015. V případě, že platba za tábor nebude 
v čas uhrazena, vaše místo bude poskytnuto dalšímu zájemci. 
 
Storno podmínky: 

a) 10% z ceny, dojde-li ke stornu účasti do 30 dnů před zahájením akce, 
b) 25% z ceny, dojde-li ke stornu účasti od 29 do 7 kalendářních dnů před zahájením akce, 
c) 75% z ceny, dojde-li ke stornu účasti od 7 do 2 kalendářních dnů před zahájením akce, 
d) 90% z ceny, dojde-li ke stornu účasti v době kratší než 2 dny, 
e) 10% z ceny + Kč za dopravu při zrušení účasti na akci z důvodu nemoci, úrazu, či jiné závažné události, je-li tato 

skutečnost však neprodleně oznámena provozovateli, vč. Písemného doložení (lékařského či jiného), 
f) storno poplatky nebudou účtovány, zajistí-li účastník za sebe náhradu. 

 
Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si vybrali právě náš tábor. Věříme, že se Vašim dětem bude s námi líbit. 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na pionyrkoprivnice@centrum.cz nebo na 606 445 245. 


