
PODROBNÉ INFORMACE O TÁBOŘE 

 

 

Spolek KOKOS         IČ: 22907106 

Dvorní 529/18, 18400 Praha 8 – D. Chabry     neplátce DPH  

 

 

Vážení rodiče ! 

Děkujeme za Váš zájem o účast Vašeho dítěte na našem letním dětském táboře pořádaném 

Spolkem KOKOS. 

V příloze Vám zasílám závaznou přihlášku a další materiály k táboru.  

 

Pro jistotu připomínám základní údaje o táboře: 

- termín konání: 27.7. – 10.8.2019 

- místo: táborová základna Trpík u stejnojmenné obce (okres Ústí nad Orlicí) 

- cena: 4.500,- Kč (možnost příspěvku z FKSP či sociálního fondu Vašeho zaměstnavatele) 

- ubytování: v podsadových stanech 

- doprava: vlastním autobusem od stanice metra B – Černý most 

- zaměření tábora: hry v přírodě, sport, turistika, atraktivní a originální celotáborová hra 

- stravování: vlastní vaření v místě tábora, strava 5 x denně, zkušený kuchař s pomocníky 

- hlavní vedoucí: Vodrážková Lucie ( více než 24 let praxe na táborech ) 

 

Nyní již informace a pokyny k jednotlivým zasílaným materiálům a k odjezdu a příjezdu: 

 

1) Závaznou přihlášku je potřeba vyplnit a do 15.května spolu s formulářem GDPR 

odeslat na adresu: 

Spolek KOKOS, Vodrážková Lucie, Dvorní 529/18, Praha 8, 184 00. Rodné číslo dítěte na 

přihlášce je nezbytné z důvodu pojištění dítěte a eventuelního ošetření dítěte lékařem na táboře. 

Spolek KOKOS zabezpečí, aby toto rodné číslo nebylo zneužito. 

 

     2)  Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – v originále jej předložíte při 

nástupu dítěte na tábor (bez něj nemůžeme dítě na tábor přijmout !!!). 
     Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vystavený po 1.1.2018, platí nově 2 roky pro 

všechny zotavovací akce (sportovní soustředění, tábory apod.) a školy v přírodě. 

 Originál posudku Vám bude vrácen při ukončení tábora. 

     Vzhledem k velkému rozšíření vší – hygienou klasifikováno jako infekční onemocnění –  

prosíme a požadujeme děti bezprostředně před táborem prohlédnout a preventivně 

odvšivit!!!! Dítě, u kterého budou vši nalezeny bude na vlastní náklady odesláno domů (vrací se 

pouze stravné)!!! 
 

3) Budete-li žádat o příspěvek na tábor (zotavovací akci) svého zaměstnavatele, předáte mu  

námi vystavenou fakturu společně s vyplněnou žádostí o příspěvek z FKSP či sociálního 

fondu, které Vám na požádání zašleme poštou. Váš zaměstnavatel nám pak uhradí celou 

částku a Vy jemu zaplatíte rozdíl mezi cenou tábora a výší poskytnutého příspěvku. 

 Pokud o příspěvek žádat nebudete, zaplaťte částku 4.500,- Kč  

na náš účet 242281239/0300, jako VS uveďte rodné číslo dítěte (bez lomítka).  
     

 Tábor je nutno zaplatit nejpozději do 20. června 2019 !!! 
 

     4) List účastníka (má dvě části), Zdravotní dotazník, táborový řád odevzdáte podepsané 

rovněž při odjezdu na tábor. List účastníka se vyplňuje těsně před odjezdem, prohlášení až v den 

odjezdu !!! 

 

Táborový řád prosím s dítětem projděte a nechte podepsat i jemu, ujistěte se, že 

všemu rozumí. Děkuji. 

 

 



5) Seznam doporučeného vybavení je orientační a vychází z dlouholetých zkušeností s 

pořádáním letních táborů, z vybavení a plánovaného programu tábora. Můžete jej však 

přizpůsobit šatníku a zvyklostem Vašeho dítěte.  

6) Zvláště však upozorňuji na nutnost vybavit dítě vlastním spacím pytlem, prostěradlem, 

pláštěnkou, holinkami, letní čepicí (kloboukem) a nerezovým ešusem či umělohmotnými 

jídelními miskami (hliníkový ešus je zdravotně závadný a jeho užívání je zakázáno).  

Dále je nezbytné, aby dítě mělo s sebou průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny nebo jeho 

kopii. 

      7) Užívá-li dítě pravidelně nějaké léky, neměly by též chybět v potřebném množství v jeho 

výbavě na tábor - tyto léky předáte při odjezdu na tábor zdravotnici tábora s uvedením jména 

dítěte a předepsaným dávkováním příslušného léku.  
 

      8) Odjezd: sraz účastníků je v sobotu 27. července 2019 v 11.30 hod z Prahy 9 od metra 

B, zastávky ,,Černý most“ – parkoviště u obchodu Sconto nábytek. 

 

Jelikož prvním společným jídlem na táboře bude až odpolední svačina, dejte dětem s 

sebou jídlo a pití na svačinu a oběd.  

 

      9) Návrat: v sobotu 10. srpna 2019 kolem 14.30 hodin na místo odjezdu - Prahu 9, 

Černý most, parkoviště u Sconto nábytku. 

 

    10) Návštěvy na táboře nejsou povoleny jak z hygienických tak výchovných důvodů. 

 

    11) Adresa tábora:   

Letní tábor Spolek KOKOS ;  

Tábor Trpík ; Obecní úřad Trpík ; Trpík 6 ; Lanškroun ; PSČ 563 01 
 

Kontakt (pouze pro mimořádné události!!!): 605 758 468 (soukromý mobil hlavní 

vedoucí tábora Lucie Vodrážkové) a 605 729 173 (zástupce hl. ved. František Vodrážka).  

 

    12) Pokud by po odeslání závazné přihlášky vyšlo najevo, že dítě se tábora nemůže zúčastnit, 

je nezbytné, abyste dítě z tábora neprodleně odhlásili, aby mohl být případně na tábor zařazen 

náhradník.  

Stornopoplatky:  a) při odhlášení dítěte do 1.6.2019: 100,- Kč, 

b) při odhlášení dítěte po 1.6.2019 do 30.6.2018: 500,- Kč 

c) při odhlášení dítěte po 30.6.2019: 1000,- Kč 

 

    13) Případné bližší informace Vám mohu sdělit prostřednictvím 

                  e-mailu: luckavodr@seznam.cz. nebo na tel: 605 758 468 – nejlépe večer.  

 

    14) Závěrem bych chtěla požádat ty z vás, kteří by měli možnost a byli by ochotni poskytnout 

nám nějaký (i drobný) sponzorský dar, který by byl použitelný např. jako odměna  dětí v 

různých soutěžích a dovednostech, abyste jej při odjezdu na tábor u autobusu předali přítomným 

vedoucím.  

Může jít o různé reklamní předměty, tužky, pastelky, trička, plyšáky, kšiltovky, 

dětské časopisy, cukrovinky apod., popřípadě zachovalé hračky, knihy, nevhodné dárky… , ze 

kterých již Vaše děti vyrostly. 

 Na vaši žádost vystavíme potvrzení o převzetí daru, které vám může sloužit pro účely 

daní z příjmů jako odčitatelná položka. Za případné dary předem děkujeme. Pomohou nám 

děti motivovat v různých soutěžích a jistě jim udělají velikou radost jako nečekaná odměna za 

jejich pilnou práci. 

 

 

                S pozdravem 

  

V Praze dne 1.4.2019         Vodrážková Lucie  

  Hlavní vedoucí tábora  


