
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
TOM 19198 GAUDIUM Sedlec - Prčice 

30. 7. – 12. 8. 2017 

Jméno: 

Datum narození:      Zdr. pojišťovna:  

Adresa: 

Tel.:        e-mail:  

Jména rodičů + kontakt během tábora (telefon, adresa)  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
V..................... dne........................ 

 
..................................................... 

podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE: 

Dítě mělo tyto vážnější nemoci: 

Alergie na: 

Užívá dlouhodobě tyto léky: 

Omezení tělovýchovné aktivity: 

Doplnění režimu dítěte (dietní opatření, zvláštní podmínky,...): 

 

 

Prohlášení lékaře: 

Dítě je schopno zúčastnit se dětského tábora pořádaného oddílem TOM 19198 

ve dnech 30.7. - 12.8.2017 

 

 

……………………..     ............................................... 

  datum            razítko a podpis ošetřujícího lékaře



 

 

Tábor proběhne od 30. 7. do 12. 8. 2017 na tábořišti u Velkého roviňského rybníka.   

Pořadatelem je Asociace turistických oddílů mládeže ČR (www.a-tom.cz),        
oddíl TOM 19198 GAUDIUM Sedlec - Prčice (www.tom-gaudium.cz)  

poplatek za tábor:  2300 Kč  
 
platbu proveďte na účet číslo 529910389/0800, jako variabilní symbol uveďte datum 
narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd (tzn. je-li dítě narozeno např. 1. 5. 2006, pak var. 

symbol bude 20060501) 
 
přihláška: pro registraci vyplňte online formulář na www.tom-gaudium.cz nebo vyplněnou 

přihlášku oskenujte/vyfoťte mobilem a pošlete na kpilar@post.cz. Poté Vám bude potvrzeno 
přijetí na tábor/zařazení na seznam náhradníků. Vyplněný originál s podpisy a razítky od 

lékaře přivezte s sebou na tábor. 

 

Kapacita tábora je omezená, při větším počtu přihlášek budou upřednostněni dříve 
přihlášení. 

 
kontakt: Karel Pilař       Jakub Trnobranský 

Tel.: 604 32 32 91    tel.: 732 629 198 
e-mail: kpilar@post.cz   e-mail: jakub.trnobransky@seznam.cz 

 
 
……………Vyplňte v den odjezdu na tábor a odevzdejte táborovému zdravotníkovi..…... 
 
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ: 
Souhlasím s tím, aby finanční prostředky, které nebudou spotřebovány na provoz tábora, byly 
užity jako sponzorský dar ve prospěch oddílu TOM 19198 Gaudium, Sedlec-Prčice. 
 
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti ................................................ 

narozenému ...................................... bytem ................................................................................... 

ani osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření (karanténu, zvýšený 
zdravotnický dozor nebo lékařský dohled). 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a není mi známo, že by 
v posledním týdnu přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí (infekce, 
parazité - roupy, vši,...) 

Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora od 30. 7. do 12. 8. 2017. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 

 

V..............................  dne 30. 7. 2017.                                         ..................................................... 

(podpis rodičů dítěte ze dne,  
kdy dítě odjíždí na tábor) 

 

Sdělení rodičů vedoucímu nebo zdravotníkovi (zvláštní upozornění, přesné dávkování léků, které 
dítě užívá, atd.): 

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

 



http://www.a-tom.cz/
http://www.tom-gaudium.cz/
http://www.tom-gaudium.cz/
mailto:kpilar@post.cz
mailto:kpilar@post.cz
mailto:a.sobeslavska@seznam.cz


 

 

 

TÁBOR turistického oddílu mládeže GAUDIUM Sedlec - Prčice 

30.7. - 12. 8. 2017, tábořiště u Velkého roviňského rybníka 

 

ZAČÍNÁME v neděli 30. 7. v 16 hodin. Tábořiště je dostupné po 
polní cestě z Trkova (v Trkově doprava a pak pořád rovně...). 
Prosíme, pokud to nebude nezbytně nutné, nejezděte autem až 
na tábořiště, ničí se tím přístupová cesta i vaše auto. Zaparkuje 
na louce před lesíkem. 

KONČÍME v sobotu 12. 8. v 11 hodin - je nutné, aby se každý 

účastník aktivně podílel na úklidových pracích, prosím, nejezděte 
dříve 

NÁVŠTĚVY:  

Návštěvní den se nekoná (někomu rodiče nemohou přijet a citliví 
jedinci odjezd rodičů špatně snáší). Největší radost dětem 
uděláte, když pošlete dopis. 

KONTAKT:  

Po celý tábor budu mít dostupný mobil, můžete tedy v případě 
potřeby zavolat a my vám rádi poreferujeme, jak se vaše děti 
mají. Karel Pilař tel.: 604323291 

Adresa pro poštu: 
                              Trkov 12, 26401 Sedlčany 
 

SLADKOSTI - NEBRAT:  

Děvčata v kuchyni velmi dobře vaří. Navíc máme každý den ke 
svačině ovoce a sušenku. Sladkosti/chipsy do stanu nepatří, děti 
je nechávají rozjedené na poličkách a v zavazadlech, což láká do 
stanů nezvané návštěvníky z řad drobného hmyzu a savců. My je 
nemáme kde centrálně skladovat, protože sklad je plný zásob na 
společné stravování. 

 

 

 

s sebou: 

DOKLADY: (po příjezdu děti odevzdají zdravotníkovi; nezbytně 
nutné!) potvrzení o bezinfekčnosti (viz prohlášení rodičů), 
kartička zdr. pojišťovny (může být okopírovaná, vrátíme) 

ZAVAZADLA: kufr (je skladný a přehledný) nebo krosna + batoh 
na výpravu (takový, aby děti nesly vše na zádech a ne 
v igelitkách v ruce...) 

NA NOC DO STANU: spacák, karimatka či nafukovací matrace, 
baterka + náhradní baterie, tepláky, svetr, teplé ponožky (pro 

otužilce kraťasy, tričko) 

OBLEČENÍ: podle vlastního uvážení - trička, kraťasy, tepláky, 
mikina, bunda, spodní prádlo, pláštěnka, holinky, sportovní 
obuv, sandály, kapesníky, plavky, pokrývka hlavy, apod. 

HYGIENICKÉ POTŘEBY: mýdlo, ručník, kartáček na zuby + 
pasta, hřeben, šampón, ... 

RŮZNÉ: igelit nebo plachta pod postel (2m x 1m), provázek, 
zápisník, propiska, pastelky, tužka, blok, šitíčko, ešus + lžíce, 
hrneček, houbička na mytí ešusu, utěrka, láhev na pití 

repelent, užívané léky (při nástupu nahlásit zdravotníkovi!), krém 
s UV filtrem, sluneční brýle, kapesné, dopisní potřeby, knížka, 
oblíbené zpěvníky, hudební nástroj, pro neplavce kruh,... 

! Všechno táborové oblečení má být nejlépe starší, pohodlné; 

předpokládá se značné opotřebování při táborových činnostech. 
Všechny táborové věci je dobré táborníkům nějak označit - 
podepsat centrofixem apod. Každoročně nám po táboře zbyde 
několik ešusů a spousta oblečení, ke kterému se nikdo nehlásí. 

! MP3 přehrávače a jinou podobnou zvuky vydávající 

elektroniku nechte doma. Co se týká mobilů - ty raději také 
nebrat. Domů se dá poslat kromě smsky i pohled či dopis. 

 


