
INFORMACE O LETOŠNÍM TÁBOŘE DRHLENY 2019 

Termín konání: 20. 7. - 3. 8. 2019 

Cena: 4500 Kč  Číslo účtu: 115 – 1926050217/0100 Komerční banka   

 

Vážení rodiče, budoucí účastníci, 

programová náplň našeho tábora bude zaměřena na tradiční i netradiční hry v přírodě, 

sportovní soutěže, výlety a turistiku, výtvarné, divadelní, hudební a taneční dílničky a hlavně 

dobrou zábavu. 

Stravování je zajištěno 4 - 5 krát denně v táborové kuchyni, pitný režim po celý den. 

O děti se bude starat cca 25 výchovných a provozních pracovníků. Děti, budou rozděleny dle 

věku (od šesti – do šestnácti let) do osmi oddílů, každý oddíl budou mít na starosti dva vedoucí. 

Ubytování je zajištěno pro všechny účastníky v chatkách, zděné budově nebo stanech 

s podsadou. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE: 

S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora, je dítě povinné dodržovat na táboře náš  

TÁBOROVÝ ŘÁD = základní pravidla, která zajišťují slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů              

a nehod, chrání naše vybavení a především zajišťují, abychom vám vaše dítě vrátili do péče zdravé.  

Táborový řád řeší převážně slušné a kamarádské chování, denní režim, bezpečnost při táborových 

aktivitách, včetně pravidel při jízdě na loďkách, koupání v rybníce, na výletech a vycházkách po 

okolí apod. 

V případě jakýchkoliv problémů či potíží se může účastník vždy obrátit na svého vedoucího, 

zdravotníka nebo přímo na vedení tábora (celé znění Táborového řádu na www.osadazs.cz). 

 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI S SEBOU VEZME: 
 

Vhodné oblečení na 15 dní (slunečné a deštivé počasí /pláštěnka, holínky/), základní hygienické 

potřeby, spací pytel a starší prostěradlo nebo deku, polštářek, karimatku, baterku, ešus, lžíci, 

plecháček, umělohmotný hrníček nebo malou plastovou láhev na nápoje, šátek na hry a dobrou 

náladu. Závěrečný večer bude mít podobu pravé krkonošské veselice. Pro chlapce doporučujeme 

bílou košili a kalhoty, pro děvčata halenku a sukni. Zkrátka jako Anče a Kuba z krkonošských 

pohádek. 

Menším dětem dejte do zavazadla seznam věcí, které má s sebou. Věci označte monogramem!          

Zavazadlo označte adresou dítěte. (Úplný seznam doporučených věcí najdete na www.osadazs.cz) 

Dítěti dejte kapesné max. 300 Kč. Nedávejte dětem do tábora jakékoliv cenné věci!                                                 

Nelze zajistit ochranu před jejich zcizením. 

Po dobu tábora vám dítě bude určitě psát. Odepište mu! 

Adresa tábora:  

Dětský tábor Drhleny, rekreační zařízení Zlaté údolí, Kněžmost, 294 00 
Doporučujeme vybavit /hlavně menší děti/ korespondenčními lístky s předepsanou adresou.  

 

Jestliže budou chtít být dvě děti (ne více) ve stejném oddíle a jsou věkově přibližně 

stejné (max. rozdíl jednoho roku!!) uveďte to prosím do PŘIHLÁŠKY. 

NÁVŠTĚVY V TÁBOŘE V ZÁJMU DĚTÍ NEDOPORUČUJEME!!! 
 

http://www.osadazs.cz/
http://www.osadazs.cz/


   

PŘI NÁSTUPU DO TÁBORA PŘEDÁ ÚČASTNÍK PROVOZOVATELI: 

1. Řádně vyplněný a podepsaný „List účastníka“. (ke stažení na www.osadazs.cz) 

2. Lékařem vyplněný „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci nebo škole  

    v přírodě.“ (ke stažení na www.osadazs.cz) 

3. Průkazku zdravotní pojišťovny dítěte nebo její fotokopii.  

 

      BEZ TĚCHTO TŘÍ DOKUMENTŮ NELZE ÚČASTNÍKA NA TÁBOR PŘIJMOUT! 

 

Na www.osadazs.cz bude pro rodiče a děti ke stažení: 
a) „List účastníka“ 

b) Formulář – „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci nebo škole v přírodě.“  

    Platí nově 2 roky a lze jej použít na letní tábory, školy v přírodě nebo lyžařské výcviky. 

c) Doporučený seznam věcí. 

d) Táborový řád. 

 

ODJEZDY AUTOBUSU DO TÁBORA A ZPĚT: 

 

TAM         SOBOTA 

20. 7. 2019             13 30 hod. autobusové nádraží v Semilech 

                               14 00 hod. zastávka na náměstí v Lomnici n/Popelkou 

Sraz účastníků je v 13 15 hod. na autobusovém nádraží v Semilech. 

Pokud použijete vlastní přepravu autem, je třeba děti dovést do tábora nejpozději do 14.30hod. 

 

ZPĚT    SOBOTA 

03. 8. 2019              asi v 1145 hodin na náměstí v Lomnici n/Popelkou 

                                asi v 1215 hodin na autobusovém nádraží v Semilech 

Vzhledem k zajištění úklidu ubytovacích prostor, neodvážejte děti dříve než v 10.30hod. 

 

Účastník tábora uhradí do 31. 5. 2019 pořadateli poplatek ve výši 4500 Kč  

na účet 115 – 1926050217/0100 Komerční banka   

 

V případě platby fakturou uveďte do přihlášky nebo na e-mail osadazs-drhleny@seznam.cz  přesné znění 

faktury (různé organizace vyžadují různé znění) a všechny potřebné údaje. 

V případě platby složenkou nebo převodem z účtu uveďte variabilní symbol = číslo přihlášky, které Vám 

bude po mailovém kontaktu přiděleno nebo jméno dítěte v poznámce.  

Po připsání platby na účet tábora Vám bude zaslán potvrzovací mail. 

NEBUDE-LI PLATBA UHRAZENA VE STANOVENÉM TERMÍNU, BUDE PŘIHLÁŠKA STORNOVÁNA!!! 

V případě nepřítomnosti na táboře (pozdní příjezd, předčasný odjezd, zdravotní, rodinné aj. důvody),       

bude vrácena plátci po vyúčtování tábora příslušná část pouze za neodebranou stravu. 

 

www.osadazs.cz     kontakt@osadazs.cz    tel: 603 984 239 
 

http://www.osadazs.cz/
http://www.osadazs.cz/
http://www.osadazs.cz/
mailto:OsadaZS-Drhleny@seznam.cz
mailto:kontakt@osadazs.cz


1. INFORMACE O POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ / VIDEA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2. SVOLENÍ S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIÍ / VIDEA 

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S FOTOGRAFIÍ / VIDEEM 

 

Letní dětský tábor Drhleny, organizátor: Mgr. Jakub Dolníček, IČO: 02946998  

 

1) Informuje zákonné zástupce dítěte, že 

a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video z táborových akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, 

například celkové fotografie a záběry tábora, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem anebo se 

neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského 

zákoníku, 

b) v případech, kdy je to pro prezentaci dítěte vhodné, pořizuje uvedené fotografie / video tak, že lze určit jeho 

totožnost, zejména uvedením jména a příjmení anebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její 

rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení, 

c) fotografie / video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti organizátora formou zveřejnění vhodnými 

prostředky, zejména v rámci souborných prezentací, na vlastním profilu sociální sítě apod., 

d) omezený rozsah fotografie /videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely 

(evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie), v těchto případech není třeba 

udělovat svolení a souhlas, 

e) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte a jeho 

práv ze strany organizátora. 

 

 

2) Uděluji jako zákonný zástupce uvedené organizaci svolení k pořízení a rozšiřování fotografie/videa (bod b) 

ve výše uvedeném rozsahu. Zároveň uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole souhlas se zpracováním 

osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.  

 

Další informace: 

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným 

či zaslaným organizátorovi. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. 

 

Dítě i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů a informace o způsobu jejich 

zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat 

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 


