
PRÁZDNINOVÝ POBYT 

UMÍSTĚNÍ A TYP POBYTU 

Táborová základna se nachází na Kutnohorsku u obce Senetín. Ubytování v chatkách po 4 – 6 osobách. Tábořiště se 
nachází na rozlehlé louce a okolí tábořiště tvoří lesy a rybník Zbožňov, kde se v případě příznivého počasí může 
koupat.  Táborový pobyt je určen pro děti s handicapem a jejich rodiče, sourozence, případně kamarády. 
Samostatně bereme handicapované děti na základě osobní schůzky a pohovoru. 

                                                                                  MÍSTO TÁBORA     

 
STRAVOVÁNÍ 
Strava bude podávána 4x denně, pitný režim po celý den. Se stravováním 
začínáme večeří v den příjezdu na pobyt  a končíme obědem.  
DOPRAVA 
Dopravu si rodiče zajišťují sami. Parkovat auto se smí na místě k tomu 
určeném.  
Příjezd v neděli 16,00 – 17.00 hodin. 
Odjezd v pátek 14,00 – 15.00 hod(pokud bude pro vás tento čas nemožný, 
kontaktujte nás a domluvíme se) 
 
ÚKLID TÁBOROVÉ ZÁKLADNY – ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY 
PŘIJELI MEZI 13.00 – 14.00 HOD A ZÚČASTNILI SE ÚKLIDU TÁBOROVÉ 
ZÁKLADNY.  
 

PLATBA 

Dospělá osoba - doprovod 1 800 Kč 
Dítě od tří let/účastník 1 500 Kč s vlastním doprovodem 
Dítě od tří let/účastník 2 000 Kč bez doprovodu 
Dítě od 1 do 2,99 let bez nároku na lůžko 500 Kč. 
Úhrada: převodem na  účet č. 2800052449/2010,  kde uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do 
poznámky pro příjemce platby napište jméno dítěte - pobyt.  

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Při odjezdu nutno předat vedoucím tábora: 
1) potvrzení o bezinfekčnosti za každou osobu účastnící se pobytu u dětí podepsanou zákonným zástupcem 
2) čestné prohlášení a souhlas s pobytem 
3)  kartičku zdravotního pojištění – u samostatných dětí (nejlépe její kopii nalepenou na tvrdé kartičce) 
4)  posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se dětského tábora (je možné použít z jiné 
zotavovací akce např. škola v přírodě, nesmí být starší než 2 roky) ORIGINÁL – bude vrácen 
5)  užívané léky s popisem dávkování a jménem dítěte v originálním balení – u samostatných dětí 
 
Nedávejte dítěti s sebou – mobil, elektroniku. Mobily a elektronika se do táborového prostředí nehodí. Pokud se 
přesto rozhodnete dítěti něco takového s sebou dát, neručíme za případnou ztrátu či poškození této věci. 

 
ADRESA, KONTAKTY (nezapomeňte dětem alespoň jednou na tábor napsat ☺ ! 

Adresa pobytu:  CŽBB - Tábor, jméno dítěte, Senetín 8, 286 01 Čáslav 
Kontakt na vedoucí : 739 619 288 – Mgr. Petra Hnátová 
Vedení pobytu:               Mgr. Petra Hnátová  
                                                                            
NÁVŠTĚVY RODIČŮ 

Doporučujeme nejezdit do tábora své děti navštěvovat. Dětem raději napište více dopisů!!!   

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Pobytový řád – v případě, že dítě bude porušovat táborový řád (zejm. cigarety, alkohol, šikana…) rodiče budou 
kontaktováni a vyzváni k odvezení dítěte z pobytu bez finanční náhrady.  
Zdravotní stav – u samostatných dětí je nutné informovat vedení o specifikách a požadavcích handicapovaného 

dítěte. 


