
Informace k letnímu táboru Doubrava 2023 

tábor se koná v termínu 1. 8. 2023 - 11. 8. 2023 

Vážení rodiče, děkujeme, že jste své dítě přihlásili na náš tábor, pořádaný v krásném a čistém prostředí 

CHKO Jeseníky v obci Ondřejovice, Zlaté Hory ve středisku Doubrava 

Před odjezdem na tábor je třeba ještě nechat u lékaře potvrdit:  

• POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE – platnost 2 roky  

Nalepit nebo okopírovat přední stranu kartičky pojištěnce dítěte na potvrzení o bezinfekčnosti: 

• KOPIE KARTIČKY POJIŠTĚNCE 

V den odjezdu vyplňte potvrzení o bezinfekčnosti, kde již máte kopii kartičky: 

• PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

BEZ VŠECH TŘÍ VÍŠE UVEDENÝCH VĚCÍ NEMŮŽEME DÍTĚ PRÍJMOUT NA TÁBOR!¨ 

CENA: 5000 Kč 

PLATEBNÍ ÚDAJE: 105389075/2250, VS: rodné číslo dítěte, poznámky: jméno dítěte, storno poplatky viz přihláška  

PŘIHLÁŠKA: https://form.jotform.com/202612549350349 

PROGRAM: Bude probíhat nejen v táboře, ale i v lese přizpůsobte tomu oblečení, obuv a vybavení, které dětem 

zabalíte. Náplň tábora celotáborová hra EGYPT. Celých deset dní se budeme zdokonalovat ve své 

schopnosti přežití v přírodě, zažívat spousty dobrodružství a další tradiční i netradiční táborové 

aktivity. 

Samozřejmě nebude chybět celodenní výlet, přenocování venku (Spacák, karimatka), malování na 

trička (světlé bavlněné triko!), táboráky, diskotéky, míčové hry … 

DOPRAVA: VLASTNÍ!!!  

• Příjezd v ÚTER7 1. srpna v době od 15 do 17 hod. Děti prosím nevozte dříve. Upozorňujeme, že není 

z provozního ani psychologického hlediska pro Vaše dítě vhodné se zdržovat v areálu déle než je 

nezbytně nutný čas pro předání dítěte s veškerou dokumentací. Předem děkujeme za pochopení. 

• Odjezd v PÁTEK 11. srpna v době od 15 do 17 hod. 

GPS SOUŘADNICE TÁBORA:   50.2575372N, 17.3493600E  

MAPA: https://mapy.cz/zakladni?x=17.3493599&y=50.2575784&z=17&source=addr&id=10512123 

ADRESA TÁBORA:   STŘEDISKO DOUBRAVA   

    Jméno a Příjmení dítěte  

Ondřejovice 53 

Zlaté Hory 793 76 

  Doporučujeme dětem posílat balíčky, dopisy pohledy. Určitě je to potěší.  

Prosím nezasílejte, poštu doporučeně!   

SPONZORSKÉ DARY: 

Pokud máte možnost, nám věnovat jakékoliv drobnosti, sladkosti, reklamní předměty, papíry do tiskárny nebo na 

kreslení, propisky… Prosím kontaktujte hlavní vedoucí Hanku Kubičkovou. Za jakékoliv dary předem děkujeme. 

Prosím respektujte, úplný zákaz mobilních telefonů a návštěv dětí na táboře! 

Na všechny účastníky tábora se těší všichni vedoucí a 

hlavní vedoucí Hanka. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavní vedoucí  

Hanku Dolákovou tel: 732 639 352 email: taborimeradi@seznam.cz FB: Hanka Doláková Kubičková 
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