
 

 

  Lančovské království 
              Doporučení k nástupu na 2. Turnus 
 
Vážení a milí rodiče, 

Za celou královskou gardu Vás vřele prosím, abyste své děti pečlivě připravili. Nezapomeňte jim 
přibalit 2. část přihlášky, kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky pojištěnce. 

Doporučuji, aby si děti nebraly mobilní telefony, pokud ano, uschováme jim je do trezoru. 
Ale prosím, ponechte doma jakoukoliv jinou elektroniku (MP3, notebooky, tablety) a hlavně zbraně 
(nožíky a tak podobně). 

Dále doporučuji, abyste děti vybavili dobovým oblekem a kostýmem na maškarní karneval. 
Pro některé zájemce bude možnost zakoupení táborového trička v hodnotě 170 Kč (omezené 
množství) a na pátek 17. 7. 2015 plánujeme celodenní výlet. V táboře bude také možnost 
zakoupení drobných cukrovinek. Proto prosím, abyste dětem uložili do obálky doporučené kapesné 
v minimální výši 300 Kč. 

Děti by s sebou měl i mít zabaleno: 
     Batůžek 
     Lahev na pití 
     Pláštěnku a Holínky 
     Pevné boty i pantofle či sandále 
     Pokrývku hlavy a Sluneční brýle 
     Hygienické potřeby a dostatek spodního prádla 
     Velký a malý ručník (nejméně) 
     Pohodlné oblečení (krátký i dlouhý rukáv) 
     Plavky 

Opalovací krém 
     Repelent 
     Baterku 
     Psací potřeby 

Dle počasí, zájmu a situace předpokládáme možnost jednonočního přespání pod širým nebem (není 
ale jisté). Pokud by tak bylo uskutečněno a souhlasíte, aby se Vaše dítě mohlo zúčastnit, vybavte jej 
prosím spacím pytlem, zimní čepicí a šálou nebo šátkem. Dále prosím pošlete s ostatními dokumenty 
Souhlas se spaním pod širým nebem, který naleznete níže. 

 
Děkuji! 

Vaše královna Dobromila Jana I. Z Lančova Dana Bílková a její Královská družina 
 
 
  

Adresa tábora:   Dětský tábor Místní org. OS DLV  Stránky tábora: 
Lančovská zátoka    www.tabor-lancov.cz 
671 06 Šafov 

 

Nástup: 11. 7. 2015 do 11 hodin    Odjezd: 25. 7. 2015 do 10 hodin 

http://www.tabor-lancov.cz/


 

Souhlas se spaním pod širým nebem 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera 

příjmení .........................................     jméno ............................... 

narozen/a dne ............................  v ............................... , č. OP............................................. 

mohla/a na letním dětském táboře v Lančovské zátoce, pořádaným ZO OS CE Wood a.s., 

Hradiště 80, Znojmo, zúčastnit spaní pod širým nebem mimo areál tábora pod zkušeným 

dozorem v termínu 11. 7. – 25. 7. 2015. 

 

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

podpis zákonného zástupce 
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