
  
 
Tábor se bude konat v Hrbově u Netolic, v termínu: 

od  3.7. -  16.7. 2022 
 

Ubytování: podsadové stany 3x2m s 1m  předsíňkou - spí se na válendách;  
     ekologické WC; solární sprchy s teplou vodou. 

 
Účastnický  poplatek:   4700,-Kč  
 
 
Sraz: 3.7.2022 v 16.30 hod. na parkovišti za ZŠ T.G.Masaryka odjezd v 17.00 hod. 
Předpokládaný návrat do Písku je 16.7.2022 kolem 14.00 hod. tamtéž. 
 
Program: celotáborová hra, tradiční i netradiční sporty (ringo, baseball, floorball), 
nácvik tábornických dovedností, střelba ze  vzduchovek, kuší a luků, rozdělávání ohňů, 
různé výtvarné a rukodělné techniky a spousta dobré zábavy a legrace.  
  
 K informačnímu letáku je přiložena závazná přihláška, kterou je nutno 
odevzdat co nejdříve. Přihlášku, list účastníka a seznam věcí na tábor si stáhněte na 
www.tkpisek.com 
 

Počet účastníků je omezen kapacitou tábora a po naplnění bude okamžitě 
uzavřen. Ostatní děti budou zařazeny podle pořadí podaných přihlášek  jako náhradníci, 
o čemž budete informováni. Přednost  mají  děti, které se zúčastní celého turnusu tábora. 

 
 Po odevzdání přihlášky obdržíte fakturu a na požádání potvrzení pro 
zaměstnavatele, nebo pojišťovnu.  

Při platbě převodem, uvádějte prosím do zprávy pro příjemce jméno 
účastníka tábora. Jako variabilní číslo pak den, měsíc a rok jeho narození jako 
jedno číslo.  

 
Stornovací poplatek: 600Kč do dvou měsíců před zahájením tábora, 1500Kč 

do jednoho měsíce před zahájením  tábora  a  3000Kč v termínu kratším než jeden 
měsíc před zahájením tábora. V případě doložení nemoci dítěte lékařem, se storno 
poplatek ruší. 
 
 V případě, že dítě, rodič nebo zák. zástupce velmi vážným způsobem poruší 
táborový řád, budete telefonicky informováni a jste povinni si dítě na vlastní náklady z  
tábora do 24 hodin odvézt.  Zbytek účastnického poplatku bude rozdělen mezi ostatní 
účastníky tábora. V případě úrazu nebo vážného onemocnění dítěte budete rovněž 
informováni. Pokud bude nutné domácí léčení nebo pobyt v léčebném zařízení, bude 
Vám zbytek táborového poplatku vrácen po celkovém vyúčtování tábora. Pokud si své 
dítě vyzvednete z  tábora předčasně, nebude Vám zbytek táborového poplatku vyplacen. 
  

Vážným porušením táborového řádu se rozumí i nedodání všech dokladů, 
nutných k pobytu dítěte. Bez těchto dokladů nebude dítě na tábor přijato. 
  

List účastníka, řádně vyplněný, odevzdáte společně s kopií průkazu 
zdravotní pojišťovny na srazu před odjezdem na tábor. Nezapomeňte na potvrzení 
od lékaře ( Posudek o zdravotní spůsobilosti) 
 
 Seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora je přílohou 
přihlášky. Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní  a pohybové 
hry. Je třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé, 
nové oblečení a obuv. Nezapomeňte prosím, na prostěradlo, nebo návlek. Žádáme 
Vás o dodržení tohoto seznamu. Jejich zajištěním umožníte dítěti bezproblémový pobyt 
na táboře.  
 

Po celou dobu trvání tábora je vaše dítě pod záštitou našeho Spolku pojištěno 
proti úrazu. 
 Návštěvy tábora jsou z   hygienických důvodů  zakázány, což bude z naší 
strany přísně dodržováno. Rovněž nedoporučujeme zasílání balíčků s jídlem. Pokud se 
toto stane, bude předán do táborové kuchyně a rozdělen mezi všechny děti. Zákaz se 
týká také všech digitálních her a mobilních telefonů. Jejich používání zásadním 
způsobem narušuje  chod a program tábora.  
 
 
 Zvláště u mladších účastníků tábora jedoucích poprvé, doporučujeme zasílat 
pravidelnou korespondenci. 
 

  Vážení rodiče ! 
 
Dostáváte do rukou 

informaci o letním táboře, který 
pořádá Spolek Tábornický 
Klub Písek a je připraven pro 
děti od 6 do 18 let. O program a 
děti se budou starat zkušení 
vedoucí s akreditovaným 
vzděláním MŠMT a o jejich 
zdraví profesionální  
zdravotník. 
 
 



Pokud by nebyly tábory vládou ČR povoleny, peníze budou vráceny plátci.
  
 
 Informační schůzka rodičů bude, pokud to vláda ČR, dovolí v úterý 7. června 
2022 v 18. 00hod. v klubovně T.K.Písek, na ZŠ Husova v Písku (spodní vchod do 
sportovní haly).  Zde budou upřesněny některé údaje a bude k  nahlédnutí táborová 
dokumentace, rozpočet a fotografie z minulých táborů. Telefonní spojení –724 289 100. 
e-mail: dedek.pisek@centrum.cz , web: http://www.tkpisek.com  
 
 
Mašek  Miroslav, statutární zástupce provozovatele 
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Dětský letní tábor  
Hrbov 2022 


