
Letní dětský tábor v Lančovské zátoce 

 

Způsob úhrady: příkazem k úhradě 

Číslo účtu :  1581204339/0800    VS : ………rodné číslo dítěte       do poznámky uveďte 

příjmení a turnus na který přihlašujete dítě  

Cena : 1 dítě  4200,- Kč               kontakt : 607 240 993   Frimmelová Marie                                                                                         

   2 děti  8000,- Kč (SLEVA pro sourozence)            

                     Váš termín pobytu :  1. turnus    27.6.2015 -  11.7.2015 

                                   2. turnus    11.7.2015 -  25.7.2015 

                        

                                Nástup do dětského tábora je vždy první den určeného turnusu 

 do 11 hodin. V případě, že nebudete odvážet dítě do tábora 

 sami, zajišťujeme odvoz autobusem ze Znojma od budovy 

České pošty, s.p. Znojmo,  vždy v 10 hodin. V den ukončení turnusu dopravíme 

děti zpět na stejné místo kolem 12 hodiny. Vždy za doprovodu dospělé osoby. 
 

Vaše dítě bude zařazeno do oddílu dle věku. Ubytování větších dětí je v chatkách 

a menších dětí ve zděných budovách, kde je zajištěn dohledem vedoucího oddílu. 

V průběhu tábora si může dítě uložit cennosti a peníze u vedoucích oddílů. 

Pokud možno, ale nedávejte dětem věci větší hodnoty ,vyšší částku peněz a mobilní  

telefony. Za mobilní telefony neručíme a nedoporučujeme je dávat dětem. 

 Pokud budete mít požadavek ubytovat Vaše dítě s kamarádkou nebo 

kamarádem uveďte prosím na přihlášce. 
 

Základní seznam věcí: 
Hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv pro teplé i chladné dny, trička, plavky, 

pokrývku hlavy, holínky, přezůvky, baterku, sluneční brýle, zápisník, láhev na pití,  

kopii kartičky pojištěnce, kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.  
 

Pro zařazení dítěte do dětského tábora je nutné zaslat vyplněnou přihlášku  

a zaplatit poplatek nejpozději tři týdny před nástupem do tábora. 

Děti, které nebudou mít zaplacený pobyt – vrátíme na náklady rodičů zpět. 
 

1.část přihlášky na tábor vyplní rodiče dle přetisku a zašlou na adresu:   
    Místní organizace OS DLV Znojmo, Pivovarská 1, 669 02  Znojmo,  nebo  e-mailem : taborlancov@seznam.cz 

 

                  2. část přihlášky na tábor vyplněnou dle předtisku,  Posudek o zdravotní způsobilosti 

      dítěte potvrzené lékařem a kartičku pojištěnce  předá dítě v den nástupu při příjezdu 

na tábor své oddílové vedoucí. /kopie/ 
 
 

Korespondenci dětem zasílejte na adresu:  

        Dětský tábor Místní org.OS DLV  

        Lančovská zátoka 

        671 06 Šafov 

 

Číslo telefonu: 732535324  Dětský letní tábor v Lančovské zátoce 

                         Najdete nás na internetu : www.tabor-lancov.unas.cz 

E-mail :  taborlancov @seznam.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


