
 
 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR SUCHÝ DŮL 2021 
 
Základní informace a smluvní podmínky 
                      
1. Pořadatel tábora:   Občanské sdružení RIVIERA 
    Na Mušce 1029, 534 01 Holice 
    IČO: 22 73 32 05 
 
2. Adresa tábora:  Táborová základna Suchý důl 
    Suchý důl – Broumovské stěny 
    549 62 
 
3. Předseda sdružení:  Jan Kopřiva, tel: 778 747 611, e-mail: jan.kopriva99@seznam.cz 
    Hlavní vedoucí tábora: Luboš Mládek, tel: 773 197 939, e-mail: nellinka02@seznam.cz 
    Zdravotník tábora:  Dagmar Luptovská, tel 724 224 425, e-mail: dagmarvachova@seznam.cz  
 
4. Termín tábora:  17.07.2021 – 30.07.2021 
 
5. Cena:     3.950 Kč 
 Cena tábora je konečná. 

Cena zahrnuje: ubytování, stravu 6x denně, celodenní pitný režim, pojištění, výdaje na program, výdaje na 
výlety během pobytu (jízdné, občerstvení), odměny a ceny do soutěží. 
Cena nezahrnuje náklady za státem nařízené testování na přítomnost nemoci Covid – 19. 
V případě nařízeného testování hradí náklady zákonný zástupce dítěte.   
 
Velikost kapesného pro vaše dítě necháme na Vás. (běžně 200 Kč na týden) 

 
6. Ubytování, stravování a program: 

Děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou, ve stanu jsou dvě lůžka a jeden stolek. K dispozici je 
sociální zařízení s teplou vodou.   

 Do programu jsou zařazeny sportovní a znalostní soutěže, celotáborová hra, táboráky apod. 
 
7. Způsob přihlášení: 

Vyplňte závaznou přihlášku a odevzdejte (pošlete) ji kontaktní osobě nejpozději do 14.6.2021. Zároveň se 
závaznou přihláškou zaplaťte zálohu 1.000 Kč. 

 
8. Způsob platby: 
 Tábor lze zaplatit hotově, bankovním převodem nebo fakturou: 

hotově při odevzdání přihlášky 
    platba na účet – č.ú. - 1039632026/3030 
    fakturou (žádost o fakturu odevzdejte společně s přihláškou) 

 
9. Smluvní podmínky:   

 Cenu tábora uhradíte nejpozději do 14. 6. 2021. Pokud platba neproběhne, budeme nuceni uvolnit 
místo Vašeho dítěte ve prospěch jiného zájemce. 

 Za důvod neúčasti dítěte na letním táboře, kvůli kterému budeme vracet platbu letního tábora, 
uvažujeme pouze významné zhoršení zdravotního stavu, doložené zprávou o zdravotním stavu od 
lékaře dítěte, který nedoporučí pobyt dítěte na letním táboře 

 Zálohu 1.000 Kč uhradíte do 14.6.2021 při odevzdání závazné přihlášky 
 Pokud se tábor neuskuteční z důvodů malého zájmu dětí, bude celá uhrazená částka vrácena 

zákonnému zástupci dítěte. 
 Pokud se tábor neuskuteční z důvodů výskytu nemoci Covid-19 na straně provozovatele, bude celá 

uhrazená částka vrácena zákonnému zástupci dítěte. 



 Pokud bude tábor v průběhu konání přerušen z důvodu výskytu nemoci Covid-19, zákonnému zástupci 
bude vrácena poměrná část uhrazené částky. 

 
Program tábora je připravován průběžně již od stanovení termínu běhu. Tento termín je zpravidla nabídnut 
v měsíci lednu či únoru. Současně s přípravou programu probíhá příprava závazných přihlášek. 
Jakmile od Vás obdržíme závaznou přihlášku, tak počítáme s účastí Vašeho dítěte na našem táboře, to 
znamená, že z ceny tábora, kterou hradíte, nakupujeme odměny pro každé dítě (kolem 400 Kč). Dále musíme 
s předstihem zaplatit pronájem tábořiště a to do konce března.  
Z těchto důvodů je záloha 1.000 Kč nevratná. (vyjma důvodů výše uvedených) 

 
10. Stravování začíná v den nástupu na tábor svačinou a končí v den odjezdu obědem.  
 
11. Při nástupu dítěte na tábor je nutné odevzdat: 

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzený lékařem, ne starší než 12 měsíců) 
 List účastníka (bezinfekčnost) 
 Kartička zdravotní pojišťovny 
 Čestné prohlášení Covid - 19 

      Bez těchto dokladů nemůžeme přijmout vaše dítě na tábor!!! 
 
12. Vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu konání  
      tábora. Možnost návštěv bude upřesněna v pokynech před odjezdem, které obdržíte týden před nástupem na tábor.  
 
13. Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem vlastní léky. Všechny potřebné léky pro děti odevzdejte  při 
příjezdu zdravotníkovi tábora i s popisem dávkování.  
 
14. Řádně vyplněné přihlášky a zálohu 1.000 Kč odevzdejte kontaktním osobám: 
 (pokud posíláte přihlášku el. poštou, odevzdejte originál při nástupu dítěte na tábor) 
 Jan Kopřiva – Dolní Roveň 331, 533 71 Dolní Roveň (za sokolovnou) 
 Luboš Mládek – Dolní Roveň 291, 533 71 Dolní Roveň 
 
15. Nástup dětí do tábora: 
 Doprava na tábor je individuální, není zahrnuta v ceně tábora. 

 
 Den:    sobota 17.7.2020 
 Čas nástupu:  14:00 – 16:00 hod, dodržte prosím stanovené časové rozpětí  
 Adresa tábora:  Táborová základna Suchý důl 

Suchý Důl – Broumovské stěny 549 62 
GPS souřadnice: 50.5528231N, 16.2652839E 

 
 Jiný termín nástupu dětí na tábor domluvte včas s vedením tábora. 
       
16. Ukončení tábora: 
 Doprava z tábora je individuální, není zahrnuta v ceně tábora. 

 
 Den:    pátek 30.7.2020 
 Čas:   13:00 – 15:00 hod, dodržte prosím stanovené časové rozpětí  
 Adresa tábora:  Táborová základna Suchý důl 

Suchý Důl – Broumovské stěny 549 62 
GPS souřadnice: 50.5528231N, 16.2652839E 

 
 Jiný termín odjezdu dětí z tábora domluvte včas s vedením tábora. 
       
17. Kontakty kde upřesníme všechny informace a zodpovíme vaše dotazy: 

Jan Kopřiva   tel: 778 747 611 
    e-mail: jan.kopriva99@seznam.cz  
  

Luboš Mládek  tel:773 197 939 
    e-mail: nellinka02@seznam.cz 
  

OS  RIVIERA  internet: www.taborriviera.cz 


