
 
 

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 



Odevzdejte kontaktní osobě, nebo pošlete na e-mail: jan.kopriva99@seznam.cz  do 14.6.2021      Č. přihlášky: 
 

Závazná přihláška na Letní dětský tábor SUCHÝ DŮL 2021 
 
Provozovatel tábora: Občanské sdružení RIVIERA, Na Mušce 1029, 534 01 Holice, IČO:  22 73 32 05 
Bankovní spojení: 1039632026/3030, variabilní symbol – rodné číslo dítěte 
Termín konání:  sobota 17.7. – pátek 30.7.2021 
Místo konání:  Táborová základna Suchý Důl, 549 62 Suchý Důl – Broumovské stěny 
Cena pobytu:  3.950 Kč zálohu 1.000 Kč uhraďte při odevzdání závazné přihlášky 
*Způsob platby: hotově  platební příkaz  faktura (žádost předejte s přihláškou) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………….......... 

Adresa trvalého bydliště:  …………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: ……………………………….... 

Zdravotní pojišťovna (číslo): …………………………...              Velikost trička: ……………… 

 
Jméno a příjmení otce:  …………………………………………………………………………… 

Telefon:   ……………………… E-mail: ………………………………… 

 
Jméno a příjmení matky:  …………………………………………………………………………… 

Telefon:   ……………………… E-mail: ………………………………… 

 
Kontaktní telefon a adresa v době konání tábora: ………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………….… 
 
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:  ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy): ………………………………………………. 
Přiložte seznam dávkování k lékům, které budou předány zdravotníkovi tábora. 
 
Další závažné informace pro provozovatele tábora: ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba tábora ani její poměrná část vrácena. V případě 
trvalých nebo závažných kázeňských přestupků bude Vaše dítě na naše náklady vráceno na adresu: 

*trvalého bydliště – jinou adresu (uveďte): 
 

*Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec 
 

!!! Doprava na tábor a zpět je individuální. !!! 
 
* Nehodící se škrtněte 



 
 V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí 
vedení tábora vyloučen, v takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré 
náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. 
 Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a 
zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.) 
 
Prohlášení rodičů: 
 Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání 
zodpovědné osoby provozovatele správnost údajů doložit. Dávám, tímto, výslovně souhlas s tím, aby 
provozovatel Občanské sdružení RIVIERA, se sídlem Na Mušce 1029, 534 01 Holice, jako správce, 
prostřednictvím svých organizačních jednotek, zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O 
ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na 
vědomí, že takto určený zpracovatel(é), již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může 
používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zákonem a dále v nutném rozsahu pro svou 
činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že můj 
souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování 
údajů řeší vnitřní směrnice provozovatele. 
  

Jsou mi známy dispozice provozu tábora, a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace 
týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, 
oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je 
telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a že v případě kázeňských přestupků 
zajistím odvoz účastníka tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné 
škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně způsobil. 
Souhlasím s uveřejněním fotografií či videa pořízeních během dětského tábora na stránkách provozovatele a 
v uzavřené Facebookové skupině k tomu určené. 

 
Souhlasím se smluvními podmínkami provozovatele tábora Letní dětský tábor Suchý Důl 2021 a 

přihlašuji tímto výše uvedené dítě k pobytu a zavazuji se uhradit cenu tábora 3.950 Kč do 14.6.2021. 
 
 
 
Dne: ……………………………. 
 
 
 

____________________________     ____________________________ 
      podpis účastníka       podpis zákonného zástupce 

 
 
 
 
 
 
Jako závaznou přihlášku odevzdejte oba listy ! 
 
Základní informace a smluvní podmínky naleznete na i-stránkách tábora www.taborriviera.cz  



  

 

LIST ÚČASTNÍKA LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA SUCHÝ DŮL 2021 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………….…… 

Místo a adresa, z něhož dítě na tábor nastupuje (předchozí pobyt): 

… ………………………………………………………………………………………………………. 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI 

Prohlašuji, že výše uvedené dítě, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu) a příznaky infekce Covid-19 (tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta 

chuti a čichu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny 

žijícímu s ním ve společné domácnosti není nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že výše uvedené 

dítě nepobývalo ve 14 dnech před odjezdem v zahraničí. V případě, že ano, níže uveďte kde. Zároveň 

souhlasím, že v případě potřeby (hořečnaté stavy, případně nemoci) bude mému dítěti podáván jeden 

z běžných léků na tlumení teploty (Ibalgin, Paralen, Panadol). 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku 
podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 

Místo pobytu v zahraničí: …………………………………………………………………... 

Dítě se (nehodící se škrtněte): bojí vody – je neplavec – je plavec – je dobrý plavec 

Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny (průkaz pojištěnce přikládám): ………………………………...…. 

U svého dítěte dále upozorňuji na (alergie, užívání léků, zdravotní problémy, atd.) 

… 

… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

V ………………… dne ………………..… 

… ……………………………………….. 
podpis zákonného zástupce 

Odevzdejte při příjezdu, prohlášení nesmí být starší 1 dne před příjezdem na tábor 

Při příjezdu odevzdejte: Potvrzení o zdravotní způsobilosti 

Kartičku pojištěnce 

List účastníka 

Bez těchto dokumentů nemůžeme přijmout Vaše dítě na tábor ! 



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA 
ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

dle vyhlášky č.106/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č.148/2004/Sb., příloha 3a upraven dle novely 422/2013) 

   Evidenční číslo posudku: …………… 
1. Identifikační údaje 
 
 

 

 

 

 

 
 
2. Účel vydání posudku 
 
 
 
3. Posudkový závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. Poučení 
 
 

 

5. Oprávněná osoba 
 
 

 

 

 

 

 

Datum vydání posudku: ……………………………                                      ……….....…………………………… 
podpis, příjmení a podpis lékaře, razítko 
  poskytovatele zdravotnických služeb 

 
Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČO: 

Jméno posuzovaného dítěte: ……………………………………………………………………………………… 

Datum narození posuzovaného dítěte: …………………………………………………………………………..…. 

Adresa posuzovaného dítěte: ……………………………………………………………………………….…….. 

 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
a) je zdravotně způsobilé *) 

 b) není zdravotně způsobilé *) 
 c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)   …………………………………………. 
 
B) Posuzované dítě 
 a) se podrobilo pravidelným očkováním   ANO  -  NE 
 b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 
 c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 
 d) je alergické na: ………………………………………………………………………………….…. 
 e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 
Poznámka: 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti 
k účast na zotavovací akci a škole v přírodě 

 

Proti bodu 3. Části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat 
návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na 
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplívá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně 
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

Jméno, popř. jména a příjmení oprávněné osoby: 
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun): 
 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ………..                           …………………….……. 
                    podpis oprávněné osoby 



SEZNAM DOPORUČENÉ VÝBAVY DÍTĚTE 

 Zdravotní průkaz, průkaz pojišťovny, zdravotní způsobilost, list účastníka 
 Dobrý spací pytel (vyzkoušejte funkčnost zipu) 

 Spodní prádlo 

 Ponožky 

 Teplé oblečení 

 Zimní bunda 
 Pláštěnka nebo nepromokavá bunda 

 Čepice proti slunci 

 Hygienické potřeby 

 Toaletní papír 

 Ešus + příbor, hrníček 
 Holinky 

 Polokecky, turistická obuv, lehká obuv – pantofle nebo crocsy 

 Svetr 

 Tílka 

 Trička 

 Košile 

 Větrovka  

 Věci na spaní 

  Plavky 

 Malý batoh 

 Šátek (pomůcka pro hry) 

 Baterka (s náhradní baterií) 

 Kolíčky, kus provázku (3m) 

 Krém na opalování 

 Karimatka 

 Zimní čepice 

 Rukavice 

 Ostatní ošacení dle potřeby 

Doporučujeme věci podepsat. 

Tábor se nachází v nadmořské výšce okolo 600 m.n.m a proto nepodceňte teplé oblečení. Při nepřízni počasí 
mohou být noci velmi chladné. 

Díky zkušenostem z minulých let zakazujeme mobilní telefony a různé elektrospotřebiče. Děti si telefon 
nemají kde dobít a v těchto místech je velmi slabý tel. signál. Provozovatel tábora za ztrátu těchto věcí nebude 
ručit. Pro komunikaci mezi dětmi a rodiči dostáváte kontaktní telefon na vedoucí a organizátory tábora. Doufáme, že 
toto chápete. Dále prosíme o omezení návštěv dětí během tábora.  

Návštěvní den jsme z kapacitních a provozních důvodů zrušili, vybavte tedy děti na 14 dní.    

 


	Informace a smluvní podmínky 2021.pdf
	Přihláška 2021.pdf
	List účastníka 2021.pdf
	Způsobilost 2021.pdf
	Výbava 2021.pdf

