
TÁBOROVÁ PRAVIDLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

(Prosíme rodiče, aby tato pravidla vysvětlili dětem.) 

Důležité !!! 

 

 Neposmívejte se jeden druhému. 

 Nepomlouvejte se vzájemně. 

 Nekraďte. 

 Nemluvte a neukazujte sprostě, buďte slušní. 

 Nebijte se. 

 Nebuďte suroví. 

 Neosahávejte se. 

 Neničte cizí majetek a přírodu 

 

Důležité !!! 

 

 Odpouštějte si navzájem. 

 Buďte kamarádi. 

 Pomáhejte slabším. 

 Povinně uposlechněte příkazů vedoucích. 

 

 

CO SI VZÍT S SEBOU? 

 

Důležité – dát vedoucímu: 

 Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti + potvrzení lékaře. 

 Léky, které Vaše dítě užívá + případně léky proti alergii (pokud Vaše dítě má). 

 Průkaz ZTP/P. 

 Průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz. 

 Kapesné v obálce se jménem dítěte. 

 Sluchadlo, baterie (na obálku s kapesným napište typ a výrobní číslo sluchadla). 

 

Prosíme, aby si děti s sebou nebraly mobilní telefony a drahocenné věci (hračky, oblečení, 

šperky apod.). Pokud si je přesto vezmou a dojde k jejich ztrátě, vedoucí za jejich ztrátu 

nebude nést odpovědnost. 

Děkujeme za pochopení. 

Rodiče mohou v případě potřeby kontaktovat jednoho z vedoucích, Davida Wagnera     

(+ 420 777 599 679 pouze sms). 

 

Oblečení + obuv – prosíme, označte jménem dítěte: 

 

7 kusů spodního prádla 

7 ponožek (+ teplé) 

5 triček 

1 pyžamo 

2 ručníky 

1 osuška 

1 tepláky 

1 mikina 

1 tepláková souprava 



1 šusťákovka 

1 pláštěnka 

1 kšiltovka nebo klobouk 

1 šátek 

1 svetr 

1 plavky (dívky jednodílné; chlapci šortky, které budou pouze na plavání) 

2 šortky 

papuče, holínky, tenisky 

sportovní botasky 

spací pytel + polštář 

kapesníky 

 

Hygienické potřeby: 

 

Kartáček na zuby, pasta 

Mýdlo, šampón 

Hřeben 

Krém na opalování, lůj na rty 

Toaletní papír, balení papírových kapesníčků 

 

Pokud máte Bibli, vezměte ji s sebou také. 

 

Na místo konání tábora nesmějí přijet Vaše zvířátka (psi,…). Je zakázáno zde kouřit a 

pít alkohol. (Zákaz platí i pro dospělé návštěvníky.) 

 

 

ZPŮSOB PLATBY TÁBORA: 

 

Celková cena tábora činí 2000, - Kč. Zálohu ve výši 500 Kč uhraďte prosím do 30. června 

2011. 

1.Zálohu lze uhradit složenkou A na poště: 

Účel platby: Tábor Neslyšících 

Adresa majitele účtu: Naděje neslyšících,  Kaznějovská 1205/1, 323 00 Plzeň 

Číslo účtu: 232058850/0300 

Konstantní symbol: 558 

Variabilní symbol: rodné číslo vašeho dítěte 

 

2. Nebo příkazem k úhradě v bance: 

Číslo účtu: 232058850/0300 

Konstantní symbol: 558 

Variabilní symbol: rodné číslo vašeho dítěte 

 

Doplatek 1500,- Kč lze zaplatit dříve (složenkou, příkazem k úhradě) nebo až na místě     

14. 8. 2011. Potvrzení o zaplacení zálohy (případně doplatku) doneste prosím s sebou. 

 

ADRESA TÁBORA: 

Kemp 

Slovo Života (Word of Life) 

679 21  Černá Hora u Blanska 


