Česká tábornická unie, T. K. Zálesák Liteň

DŮLEŽITÉ INFORMACE
pro přihlášení a účast na LDT

Přečtěte si pozorně tyto důležité informace a Všeobecné podmínky provozovatele.
Před podáním přihlášky a následnou účastí na akci se pozorně seznamte se všemi podmínkami a pravidly
organizace tábora.
❖ Přihlášení vašeho dítěte do tábora je úplné teprve doručením podepsané závazné přihlášky a
uhrazením účastnického poplatku! Zažádání o přihlášku nemá platnost přihlášení či rezervace. Místo pro
vaše dítě garantujeme pouze po doručení přihlášky i platby. Přihlášku a platbu proto raději neodkládejte.
❖ Při úhradě poplatku vždy uvádějte správný variabilní symbol pro správnou identifikaci vaší platby.
❖ Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu:
Sandra Mitáčková, Pivovarská 988/2, 337 01 Rokycany
❖ Obálku s přihláškou prosím zřetelně označte Javornice.
❖ Účastnický poplatek činí 4.500,- Kč, při účasti více dětí z jedné rodiny (sourozenci) 4.250,- Kč/dítě.
Platbu účastnického poplatku proveďte převodem na účet číslo 107394732 / 0300 vedený ČSOB, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které jste dostali s přihláškovými dokumenty (při platbě za
více účastníků současně uveďte všechny variabilní symboly za sebou např. platba za přihlášky č. 123 a 124 =
VS: 123124), jako konstantní symbol uveďte 0298
❖ Veškeré vaše dotazy ohledně tábora a přihlášek, požadavky o vystavení faktury, potvrzení o účasti dítěte na
táboře pro zaměstnavatele či zdravotní pojišťovnu a další dotazy adresujte na Sandru Mitáčkovou,
tel: 604 482 819, e-mail: prihlasky@zalesakliten.cz.

 Nástup dětí do tábora je v sobotu 3. 7. 2021 mezi 13. a 15. hodinou. 
 Odjezd dětí z tábora je v sobotu 17. 7. 2021 mezi 11. a 12. hodinou. 
❖ Dodržujte prosím uvedené časové rozmezí!
❖ O případném pozdějším nástupu či předčasném odjezdu dítěte, je nezbytné předem informovat vedení tábora!
❖ Při nástupu dítěte do LDT předejte zdravotníkovi:
▪ list Posudek a Bezinfekčnost – potvrzený posudek ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k
účasti na akci a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
▪ průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
Bez potvrzení způsobilosti a průkazu pojištěnce nesmí být ze zákona dítě do tábora přijato!
❖ Při nástupu dítěte do tábora informujte zdravotníka, případně oddílového vedoucího dítěte, o všech potřebných
okolnostech ohledně zdravotního stavu dítěte, alergiích, dietách, jakýchkoliv omezeních apod. a všech ostatních
okolnostech, na které je třeba dbát během tábora zvýšené pozornosti. Pokud dítě užívá nějaké léky, zabalte je
do pevného sáčku či krabičky označené jménem dítěte a předejte je táborovému zdravotníkovi s kompletními
informacemi o jejich užívání.
❖ Doprava dětí na tábor a z tábora je individuální. Adresa tábora a popis cesty jsou uvedeny níže.
❖ Tábor se nachází v přírodní rezervaci CHKO Křivoklátsko, na okraji plánovaného národního parku.
Do údolí až k táboru proto svým autem nevjíždějte!
Při dopravě dětí na tábor a z tábora zaparkujte své auto u silnice před vjezdem do údolí Javornice, kde budou
čekat pracovníci tábora. K táboru se dostanete příjemnou procházkou za 15 minut a vaše zavazadla do tábora
odvezeme táborovým vozem. Do přírodní rezervace CHKO Křivoklátsko je bez zvláštního povolení vjezd zakázán.
Správa CHKO provádí v údolí průběžnou kontrolu, porušení zákazu vjezdu by mohlo být pokutováno a nám
organizátorům tábora by pak mohlo způsobit vážné problémy.
Adresa tábora: městys Zvíkovec, okr. Rokycany, údolí potoka Javornice
Cesta na tábor:
od Plzně a Rokycan

z Rokycan přes Osek,  z Plzně přes Chrást

přes Břasy na Radnice

a dál přes Vejvanov, Hlohovice a Prašný Újezd
 na poslední T křižovatce vlevo až do Zvíkovce …




49.9689636N, 13.6969742E

od Prahy

po dálnici D5 … sjet na Exit 41 Cerhovice, Kařez
 pokračovat vlevo směrem na Kařez
➔ na první odbočce vpravo směr Zbiroh

a dále stále po hlavní, směr Zvíkovec přes obce
Drahoňův Újezd, Terešov, Mlečice… až do Zvíkovce …

ve Zvíkovci dále z kopce až k Berounce a přes most na druhý břeh
křižovatku kousek za mostem přejedete rovně
asi po 150 m je můstek přes Javornici … jste v cíli … tady zaparkujte auto

Potřebujete-li sdělit nějaké další informace, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
www.zalesakliten.cz

