
    
Vážení rodiče, ahoj kamarádi! 

 

     Již více než třicet let pořádá tábornický klub Smrček letní tábory na Schmoranzově louce v krásném 
údolí Říčky nedaleko Hamernice v Orlických horách. Také v letošním roce plánujeme na léto dva 

turnusy. Přihláška, kterou držíte v ruce, je pro 1. turnus, v termínu od 2.7. do 23.7. 2017. Možnost 

zkráceného pobytu na 14 dní s nástupem na tábor dne 9. 7. 2017. 
    Tábor je určený především pro dostatečně samostatné děti – nejlépe starší 9 let, kterým horské 

prostředí a program zaměřený na pěší turistiku a přežívání v přírodě nebude činit větší problémy. 

     Tábořiště je vybaveno podsadovými stany, srubovou kuchyní, jídelnou a umývárnou s vojenskou 
sprchou. Majetkem klubu je i blízký Olbrichův mlýn. 

     Stravování mají děti 5x denně, v táboře je přítomen po celou dobu zdravotník. Během pobytu hrají 

děti celotáborovou hru, sportovní a jiné aktivity zajištěny podle zájmu jednotlivých dětí. 
     Program probíhá pod vedením zkušených vedoucích, kteří prošli školením a jsou akreditováni 

MŠMT. Ve vedení tábora jsou učitelé ZŠ Arménská, jejíž žáci se pravidelně tábora účastní. Účastníci 

tábora jsou pojištěni u pojišťovny Generali. TK Smrček je klubem České tábornické unie, nestátní 
neziskové organizace, uznané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

     Tato přihláška je závazná. V případě neúčasti dítěte Vás musíme upozornit, že provozovatel LT je 

oprávněn ponechat si při vrácení účastnického poplatku částku 500,- Kč na náhradu předtáborových 
výdajů. Sourozenecká sleva 500 Kč je pro jednoho ze sourozenců. V případě 14 denního pobytu 

s nástupem od 9.7. je doprava na tábor zajištěna pouze při počtu nad 15 dětí. 

 

     Pokyny pro vyplnění přihlášky: 

 

     Vyplněnou přihlášku zašlete do 10. 3. 2017 na níže uvedenou adresu (přihlášku si můžete stáhnout na 
našich internetových stránkách a poslat elektronicky). Na základě přihlášky obdržíte informace o 

způsobu platby, potvrzení o účasti pro Vašeho zaměstnavatele, seznam nutného vybavení, přesné 

termíny a místa odjezdů, dále tiskopisy o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti dítěte.  

     Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše případné dotazy. 

 

     Cena LT je 4 300 Kč v třítýdenním termínu. Ve čtrnáctidenním (od 9. 7.) 3 800 Kč.        

 

 Uhraďte do 19. května 2017.  

 

     Každý účastník je povinen dodržovat pokyny vedení tábora. Nedodržení režimu nebo závažné 

kázeňské problémy mohou být důvodem k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení platby. 

     

 Přihlášky zasílejte na adresu: 

 

     Roman Juránek, třída Generála Píky 9/28, 613 00 Brno, mobil: 723 773 866 
     e-mail: roman.juranek@seznam.cz 

     

Informace o našem turnuse a také přihlášku naleznete na stránkách www.kamaradihamernice.ic.cz 

    Informace o klubu Smrček lze nalézt na webových stránkách tksmrcek.wz.cz  

    Informace o České tábornické unii naleznete mimo jiné i na stránkách www.ctujm.cz 

     
Věříme, že se Vašemu dítěti bude na táboře líbit.  S pozdravem Mgr. Roman Juránek, HV LT 

 

 
 

Variabilní symbol (vyplní pořadatel LT):___________________ 

 

 

Závazná  přihláška 

 
Přihlašuji závazně své dítě na LT Hamernice (zaškrtněte prosím, na kolik týdnů vaše dítě 

pojede). 

 

a/ celý pobyt - 3 týdny pobytu v termínu 2.7. – 23.7. 2017 

 

b/ zkrácený pobyt - 2 týdny pobytu v termínu 9.7. – 23.7. 2017 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:______________________________      Rodné číslo:____________ 

 

Bydliště:__________________________________________       PSČ:_________________  

 

Telefony:__________________________________________      Ukončená třída:________ 

 

Zdravotní pojišťovna:_________________ E-mailová adresa: ________________________         

 

 

 

Písemné a telefonní spojení na rodiče nebo příbuzné v době LT:_______________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Plavecká zdatnost dítěte:______________________________________________________ 

 

V případě platby fakturou uveďte plátce faktury – adresa, DIČ________________________ 

 

 

 

 

Rodné číslo vyžadujeme kvůli pojištění dítěte během tábora.  Na vaši e-mailovou adresu 

zašleme další nutné informace o táboře a formuláře pro lékařské potvrzení. 

 

 

V Brně dne:____________________ Podpis rodičů:________________________ 

 



 

 

 


