
Kontaktní osoba: NIKOLA KAPLANOVÁ
TEL.:732 176 890

N.Belakova@seznam.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR V     KOŇSKÉM SEDLE 2021
   

 (pro jezdce)

TERMÍN:   5.7-10.7    19.7.-24.7   2.8.-7.8      16.8-21.8      (ZAKROUŽKUJTE)

   

JMÉNO A PŘÍJMENÍ TÁBORNÍKA:……………………………………………………………………………………………………..

DATUM NAROZENÍ: …………………………………………………………………………………………………………………………

BYDLIŠTĚ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: ………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: …………………………………………..     EMAIL:…………………………………………………………………………….

ALERGIE:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ: …………………………………………………………………………………………………………………….

JEZDECKÁ ZDATNOST: ……………………………………………………………………………………………………………………..

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ INFORMACE?: ……………………………………………………………………………………………………

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

Vzhedem k tomu, že se jedná o výcvikový tábor na koních, tak požadujeme 
maximální hmotnost dítěte 65 kg.

V…………………………………………………………. DNE………………………………….

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE …………………………………………………….



Kontaktní osoba: NIKOLA KAPLANOVÁ
TEL.:732 176 890

N.Belakova@seznam.cz

INFORMACE - TÁBORY V     KOŇSKÉM SEDLE 2021
TERMÍNY: 5.7. - 10.7 19.7.  –  24.7.2021 PRO JEZDCE

2.8.  –  7.8.2021 16.8. –  21.8.2021

VSTUPNÉ: 4.500,-Kč  (PRO ČLENY JK CENA SNÍŽENA NA 4.200,-)

ZPŮSOB ÚHRADY:  1) bezhotovostně na číslo účtu 9494949339/0800 

           - zpráva pro příjemce: jméno dítěte

                      2) Hotově při nástupu na tábor. Záměr platit hotově nám prosím hlaste předem.

 !!! Pro rezervaci místa je podmínkou úhrada zálohy 1.000Kč/celé částky do 14dní od přihlášení!!!

KAPACITA: max. 16 osob

MÍSTO KONÁNÍ: Šťastný domov Líšnice z.ú, Líšnice 205, 561 84, okres Ústí nad Orlicí

ČAS A MÍSTO NÁSTUPU:

První den konání v 9:00, parkoviště farmy U Dubu, Líšnice 205, okres Ústí nad Orlicí.

Při nástupu   na tábor Vás prosíme o: !!! případný doplatek v hotovosti, předání léků s popisem 
užívání, aktuální potvrzení o bezinfekčnosti (viz. dále – nemusí být od lékaře)!!! Součástí tiskopisu 
potvrzení bezinfekčnosti je také informovaný souhlas s fotografováním. Je možné také předat 
kapesné do opatrování vedoucím. Při nástupu Vám budou předány telefonické kontakty na vedoucí 
pro možnost rychlého spojení.

ČAS A MÍSTO ODJEZDU:

Ukončení tábora a odjezd je plánován na 10:00 z parkoviště farmy U Dubu, Líšnice 205, okres Ústí 
nad Orlicí… Děti na Vás budou čekat sbalené, připravené k odjezdu.

UBYTOVÁNÍ:

Nocleh bude zajištěn v dřevěných čtyřlůžkových chatkách vybavených palandami pod dozorem 
vedoucích. Tábořiště je dovybaveno pergolami chránícími proti slunci/dešti. Ostatní aktivity budou 
provozovány dle počasí – v přírodě, případně přilehlých budovách. Sociální zařízení odpovídající 
hygienickým požadavkům ve zděné budově.

STRAVA:5x denně dle táborového jídelníčku. Dostatek ovoce, zeleniny, doplněno o nanuky atd. 
v horkém počasí.  Pitný režim zajištěn celodenně. 

VÝCVIK JEZDECTVÍ: Vzhedem k tomu, že se jedná o výcvikový tábor na koních, tak požadujeme 
maximální hmotnost dítěte 65 kg. Jezdecký výcvik bude probíhat každý den v dopoledních hodinách 
(možná změna v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách). Pod vedením certifikovaných 
lektorů budou děti rozděleny dle úrovně dovedností. Cílem tábora je osvojení si základních 
jezdeckých dovedností a prohloubení lásky ke zvířeti. Samozřejmou součástí je péče o koně a účast 
na chodu celého jezdeckého areálu.DÁLE se táborníci mohou těšit na množství táborových soutěží a 
typicky táborových zážitků jako je například stezka odvahy, týmové aktivity, táboráky a vaření na ohni
a další.



Kontaktní osoba: NIKOLA KAPLANOVÁ
TEL.:732 176 890

N.Belakova@seznam.cz

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

Potvrzuji, že můj syn/dcera: Jméno příjmení ………………………………………………. rodné číslo…………………….

Je zdravý(á)  a nesetkal(a) se v době rozhodné před nástupem na tábor s žádnou infekční nemocí, 
která by mohla ovlivnit ostatní účastníky pobytu.

Dále prohlašuji, že je zdravotně způsobilý/á se bez omezení účastnit programu tábora, na který 
nastupuje.

Alergie dítěte: ………….………………………………………………………………………………………………………………………….

Dítě užívá tyto léky- přiložit v podepsané obálce a popsat dávkování

--------------------------------- dávkování -------------------------------- 

--------------------------------- dávkování --------------------------------

--------------------------------- dávkování --------------------------------

Kontakt na rodiče, zákonné zástupce v době trvání pobytu:

Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……..…….……………………………….  e-mail: ……………….……………………….…………………………………………

Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……..…….……………………………….  e-mail: ……………….……………………….…………………………………………

V ………………………………, dne (den nástupu na tábor): …………………………………

Podpis zákonného zástupce ……………………………………….…………………………….…………………………………………

↓  !!! VLEPTE KOPII KARTY POJIŠTĚNCE !!!   ↓

SOUHLAS S     FOTODOKUMENTACÍ A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s fotografováním svého dítěte/svěřeného dítěte u příležitosti konání letního Tábora 
v sedle 2021. Fotografie mohou být uveřejněny na internetových stránkách, facebooku nebo jiných 
propagačních materiálech pořadatele (Šťastný domov Líšnice,o.p.s.), vždy bez uvedení jména. 
K pořízeným fotografiím mi bude umožněn přístup. Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů 
dítěte (jméno, bydliště, věk, zdravotní stav) a mých (jméno, bydliště, kontaktní spojení) a to po dobu 
tří let. Podpis zákonného zástupce: 



Kontaktní osoba: NIKOLA KAPLANOVÁ
TEL.:732 176 890

N.Belakova@seznam.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR V KOŇSKÉM SEDLE
ANO NE RADĚJI NE

spací pytel nůž - ani "na houby" mobilní telefon
polštářek energetické nápoje ani jinou elektroniku
hrnek (plech/plast) cennosti
nerozbitná lahev
ruční svítilna   
šátek   
léky (do rukou vedoucích)   
dobroty - uvážlivě :)   
   
trička/tílka   
mikyny/svetr   
kalhoty krátké/dlouhé   
spodní prádlo (plavky)   
teplejší oblečení na spaní + tlusé ponožky   
bunda "větrovka"   
obutí otevřené, uzavřené, holinky   
pláštěnka   
pokrývka hlavy   
osuška   
hygienické potřeby   
opalovací krém, repelent   

NA KONĚ: pevná obuv, dlouhé neplandavé kalhoty, helma jezdecká/na kolo, páteřák (kdo vlastní)
                    !!! Ochranné pomůcky máme k zapůjčení!!!

Celý seznam je naším doporučením pro pohodlný a bezpečný pobyt táborníků. 
Za případné poškození nebo ztrátu osobních věcí nenese pořadatel odpovědnost. Proto
doporučení týkající se elektroniky, hotovosti a dalších cenností.
Mobilní telefon u některých dětí vyvoláva potřebu kontaktu s rodiči a zbytečnou lítostivost,
která se dokáže rychle šírit kolektivem. Je to na Vašem zvážení a vždy je možnost kontaktu s 
dětmi prostřednictvím vedoucích.


