
Pokyny pro táborníky a jejich 
rodiče:  

Jak se dostanete na sraz:  
Odjezdy a příjezdy všech účastníků tábora z PRAHY jsou 30 metrů od 

metra Roztyly-nástupiště 1 MHD:  
Přijedete na stanici metra "C" Roztyly, vystoupáte po schodech do vestibulu a dáte 
se doleva. Jakmile vyjdete ven, před sebou uvidíte autobusové nádraží.  
Autem:  
Přijedete ulicí Ryšavého ze směru Chodova/Roztyly či od dálnice na Brno. Přímo na 
autobusové nádraží se zajet nedá, nejlepším místem na zaparkování bude 
parkoviště u OBI, kde je stání 2 hodiny zdarma.  
  

Tábor Čambusáček   
sraz účastníků tábora vždy ve 13:15  

• Turnus – IV Turnus  
Sraz: Praha 13.8. ve 13:15 – odjezd ve 14:00 hod  
Návrat: 26.8. ve 12:00 hod (stejné místo)  

• Turnus – MŮJ PRVNÍ TÁBOR  
Sraz: Praha 13.8. ve 13:15 – odjezd ve 14:00 hod  
Návrat: 20.8. ve 12:00 hod (stejné místo)   

  

Co by měl správný táborník mít s sebou do výbavy:  

Doporučené věci na sebe (radši koukněte dva dny před 
odjezdem na počasí)  

Každý táborník má mít jeden kufr a batůžek kvůli 
prostoru v autobusu  

Na cestu - pohodlné oblečení , baťůžek, dle potřeby Kinedry l, igelitový sáček.  
Do výbavy -,  14 x spodní prádlo,  14 x ponožky , papírové kapesníky dle potřeby,  6 x 
trička, 1 x  plavky,  3 x mikiny ,  3 x tepláky,  5 x kraťasy , 1 x pyžamo ,  2 x tenisky , 1 x 
letní obuv ( žabky nebo pantofle) pytel na špinavé prádlo.  
Nutné: spací pytel (spacák) polštář, prostěradlo, pláštěnka nebo nepromokavá 
bunda, holinky , pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouček ) láhev na pití!!! Potřeby osobní 
hygieny - sprchový gel , 1x ručník, 1x osuška, šampon, kartáček a zubní pasta, hřeben, 
2x toaletní papír, starší dívky hygienické potřeby. Ostatní - krém na opalování, neplavci 
nafukovací kruh, propisovací tužka, zápisník, pohledy a několik poštovních známek.  
Pokud budete chtít nějaké fotografie, přibalte navíc svému dítku pár korun.  Fotografie 
- cena: Vedoucí 30 Kč, oddílová 30 Kč, celotáborová 30 Kč. Vaše děti si vyberou, a 
uhradí při převzetí zmíněných foto.  
  
Nezapomeňte také prosím vzít k autobusu 400 Kč - jízdné, které není zahrnuto v ceně 
tábora. Před odjezdem je předáme naráz řidiči za všechny děti. P.S.: Samozřejmě se 
vztahuje pouze na děti, které využijí cestu autobusem.  

 
  

ADRESA NA TÁBOR : LDT Čmelák Horka II  
Zruč nad Sázavou  

  
285 22  

  

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na vás.  

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!  
Na srazu odevzdejte vedení tábora tyto doklady:  

1. kartička zdravotní pojišťovny –  kopie (nalepte na zadní stranu 
bezinfekčnosti)  



2. bezinfekčnost - vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Datum 
nesmí být starší než den odjezdu dítěte na tábor tedy (pozor při vyplňování 
na datum)  

3. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzen lékařem, má 
platnost 2 roky, bude vrácen na konci tábora )  

  
  
   

Důležité upozornění pro rodiče:  
1. Seznam věcí doporučujeme sepsat a dát dítěti na viditelné místo zavazadla nebo 

jinak s sebou, aby bylo možné stav věcí před odjezdem z tábora ověřit. Na všechny 
rodiče se obracíme s prosbou, aby věci označili jmenovkou.  

2. Pokud dítě užívá léky, nahlaste na srazu zdravotníkovi před odjezdem, o které se 
jedná a způsob jejich užívání.  

3. Nedávejte dítěti na tábor drahé předměty, např. šperky z drahého kovu, elektroniku, 
apod. Za tyto věci vedení tábora neručí! Je však vhodné přibalit oblíbenou knížku, 
hračku nebo hudební nástroj, např. kytara, flétna.  

NEDOPORUČUJEME MOBILNÍ TELEFON (NERUČÍME ZA ZTRÁTU) !!  
4. Kapesné dejte dítěti v přiměřené výši. Na táboře bude dostatek tekutin a strava 5x 

denně. Přímo v areálu tábora je možno využít kantýny (táborové pohlednice a 
známky, limonády a cukrovinky).  

5. Poznávací platba : Do poznámky při platbě napište Jméno a Příjmení dítěte  
6. Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora (pokud se nejedná o vážné důvody, např. 

nemoc), se částka, která již byla zahrnuta do táborového rozpočtu, nevrací. V 
případě onemocnění dítěte se po skončení turnusu vrací poměrná část stravného. 
7. Případné škody na majetku LDT způsobené účastníkem turnusu hradí v 
odpovídající výši rodiče dítěte  

Informace na tel.: 777108958 nebo   
                 Podrobné informace o táboře: www.cambusacek.cz  

Platbu proveďte na účet číslo: 2193418049/3030  
Jako poznávací platbu prosím uveďte do poznámky Jméno a Příjmení 
Vašeho dítěte pro spárování platby v našem systému.  

Platbu prosím uhraďte do tří dnů, od vytvoření objednávky (minimálně 
50%)   

Předběžná rezervace má platnost 3 dny. Pokud do té doby 
neuhradíte zmíněných min. 50 %, nabídneme Vaše místo jinému 
dítku.  

 Pokud chcete vědět jak se vaše ratolest na našem dětském táboře má, 
neváhejte ani chvilku a pošlete mu pohled   
Určitě nezapomeňte během tábora sledovat naše facebookové stránky- 
Čambusáček tábory, kam vkládáme průběžně fotky, jak si děti užijí 
spoustu zábavy.  
  

Jelikož si každý nemůže dovolit uhradit celou částku za tábor, což 
chápeme, je možnost u nás zaplatit na vícekrát  
První platba: pošlete 50 % z celkové částky ceny za tábor, do tří dní od 
podání přihlášky. Zbylých 50 % uhradíte do 1.8. v daném roce. Jen 
nezapomeňte, při každé platbě zadat stejné jméno a příjmení.                             

  

http://www.cambusacek.cz/
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