
Vážení rodiče, 
 
jako každý rok pořádá náš turisticko-vodácký oddíl, registrovaný u České tábornické unie a DDM Strakonice, 
jako vyvrcholení celoroční činnosti třítýdenní stanový tábor na tábořišti v Kadově u Blatné, u rybníka Krčový. 
V letošním roce se tábor uskuteční od pondělí 19. července do soboty 7. srpna 2021.  
 
Letní tábor není jen rekreační záležitostí pro děti, ale vzhledem k charakteru naší činnosti je důležitou 
součástí programu. Teprve na táboře mají děti příležitost plně využít vše, čemu se během roku naučily. 
Poznají, jak mají své znalosti a dovednosti použít v praktickém životě. Neméně důležitým úkolem je stmelit 
dětské kolektivy oddílů a naučit děti kolektivní práci i zábavě. Kde jinde mají děti možnost prožít spolu tři 
týdny a vyzkoušet si život v přírodě, než na táboře. Proto je vždy naší snahou, aby na tábor jelo z oddílu co 
nejvíce dětí. Naše tábořiště se nachází v přírodě, využíváme tzv. suché záchody, elektrocentrálu pro nutný 
chod tábora, pitnou vodu z vrtu, koupeme a myjeme se v rybníku. Děti spí v podsadových stanech po dvou. 
 
Součástí tohoto dopisu je i závazná přihláška na tábor. Abychom měli včas přehled o počtu dětí a mohli tábor 
programově a organizačně zajistit, přihlaste, prosíme, Vaše dítě na tábor co nejdříve. 
 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku doneste na kteroukoli vodáckou schůzku, nejpozději do 9. 6. 2021. 
Na ceně tábora se budou rodiče podílet částkou 3600,- Kč za dítě. Tábor je potřeba uhradit do 9. 6. 2021. 
 

Z DŮVODU ZRUŠENÝCH SCHŮZEK ODDÍLU, VLIVEM VLÁDNÍCH OPATŘENÍ, JE LETOS MOŽNÉ ZASLAT 
PODEPSANÉ A OFOCENÉ PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY NA EMAIL: 

stanek.lib@seznam.cz 

PLATBU TÁBORA PROVEĎTE PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET 
Číslo účtu:   243086080 / 0300   (ČSOB – bankovní účet oddílu Podskaláček) 

Jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte RODNÉ ČÍSLO dítěte (postačí rr.mm.dd.), do zprávy uveďte JMÉNO dítěte. 
 

Hlavní vedoucí tábora: Libor Staněk  
Hlavní zdravotník:  Kateřina Spišská 
 
 
---------------------------------------------- zde odstřihnout ---------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR KADOV 2021 
 
Tímto přihlašuji svého syna / svou dceru 
 
příjmení, jméno ___________________________________________ RČ _____________________________ 
 
adresa __________________________________________________________________________________ 
 
zdravotní pojišťovna _______________________________________ 
 
na letní stanový tábor v Kadově u Blatné v termínu 19. 7. – 7. 8. 2021.  
  
Pokud budu mít možnost získat příspěvek na letní tábor od svého zaměstnavatele, budu jej nárokovat od: 
 
Fakturační adresa __________________________________________________________________________ 
 
IČ _________________________, číslo účtu ____________________________, výše příspěvku ___________ 
 

(při požadavku na vystavení faktury pro potřeby příspěvku od zaměstnavatele nás kontaktujte do 1. 6. 2021) 
 
 
Datum ______________________________             Podpis rodičů _________________________________ 


