
68. pionýrská skupina Lvíčata

Letní tábor Meziboří 2021
Vážení rodiče,
moc nás těší Váš zájem  o letní tábor pořádaný naší pionýrskou skupinou. Přestože vývoj situace je
stejně jako vloni poněkud nejistý, s táborem počítáme a jeho příprava je nyní v plném proudu. Rovněž
Vás chceme ujistit, že v případě, že by se tábor z epidemických důvodů nemohl konat, budeme všem
vracet celou uhrazenou částku, tedy včetně případné zálohy.

Tábor se koná od soboty  3.  do soboty  17. července 2021. Cena je  3 600 Kč pro členy 68. pionýrské
skupiny Lvíčata a 4 050 Kč pro nečleny. Při účasti sourozenců poskytujeme každému slevu 150 Kč.

Před začátkem tábora je třeba vyřídit následující: 

▪Část A: Závazná přihláška — tu už jste odeslali elektronickým formulářem. K odjezdu na tábor Vám
vyplněné údaje z přihlášky připravíme k podpisu.

▪Platba zálohy — do 15. 3. uhraďte 1 000 Kč převodem na transparentní účet č. 2200227815/2010, do
zprávy pro příjemce uveďte „Letní tábor — jméno a příjmení dítěte“. Teprve úhradou zálohy je při-
hlášení na tábor potvrzeno. Pokud by to pro Vás bylo jednodušší, můžete v rámci platby uhradit rovnou
celou částku za tábor. V případě plateb za sourozence prosíme o rozdělení do samostatných plateb.

▪Část B: Posudek o zdravotní způsobilosti — odevzdejte do 31. 5. Je možné odevzdat pouze kopii či
ho poslat naskenovaný e-mailem (ondra@lvicata.cz) — je ovšem nezbytné, aby šlo opravdu o sken
nebo o kvalitní fotku, vše na posudku musí být dobře čitelné! Posudek musí být potvrzen registrují-
cím dětským lékařem a podepsán rodiči (v části „Oprávněná osoba“). Platnost posudku je 24 mě-
síců od data vystavení. Pokud tedy nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a nechávali jste si
vystavovat posudek vloni, můžete ho využít. Stejně tak pokud máte obdobný platný posudek vysta-
vený dle stejného zákona (např. ze  ŠVP),  můžete využít ten, není třeba využít náš vzor. Posudky
z minulého tábora v naší dokumentaci nearchivujeme, je třeba jej tedy vždy odevzdat znovu.

▪Doplatek tábora — uhraďte do 31. 5. Číslo účtu i zpráva pro příjemce  jsou  stejné jako u platby
zálohy.  Pokud  potřebujete  vystavit  fakturu (např.  kvůli  příspěvku  od  zaměstnavatele  nebo
pojišťovny), pošlete nám prosím e-mailem fakturační údaje.

▪Část C: Účastnický list — odevzdává se až v den odjezdu na tábor, tímto dnem také musí být da-
tován. Bez něj není možné dítě na tábor přijmout. Tento formulář Vám zašleme na začátku června.

Detailní  propozice  (pokyny  k  odjezdu  a příjezdu  na  tábor,  seznam  potřebného  vybavení  apod.)
rozešleme e-mailem a umístíme na web na začátku června.

U  rodičů  dětí,  které  pojedou  poprvé,  je  nezbytná  účast  na  informační  schůzce k  táboru,  která
proběhne ve středu 9. června od 19.00 v naší klubovně.

V případě dotazů či nejasností ohledně tábora se na nás neváhejte obrátit.

Za tým vedoucích a instruktorů 68. pionýrské skupiny Lvíčata
Ondřej Machulda — hlavní vedoucí tábora

➔ Kontakt
• Ondřej Machulda (hlavní vedoucí tábora) — tel. 723 135 524, e-mail ondra@lvicata.cz
• Petra Setničková (zdravotnice tábora) — tel. 605 913 642, e-mail petra.setnickova@lvicata.cz

➔ Pořadatel tábora
• Pionýr, z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata, U školské zahrady 430/9, 182 00  Praha 8, IČ 66001072
• www.lvicata.cz  /tabor  

https://www.lvicata.cz/tabor
mailto:ondra@lvicata.cz
https://www.lvicata.cz/tabor
mailto:petra.setnickova@lvicata.cz
mailto:ondra@lvicata.cz

