
SPORTOVNÍ TÁBOR 2018 

 

TERMÍN  27.7. - 5.8.2018  
 
ADRESA TÁBORA  RS Radost 

Zálužné 28 
749 01 Vítkov, Zálužné 
 

NÁSTUP NA LT  Odjezd vlakem v pátek 27.7.2018 ve 14:34 hodin.  
Sraz ve 13:40 hod. před Luna Příbor, svč, Dukelská 1346, Příbor, odchod na vlak  
v 14:10 hod. Zavazadla budou odvezeny na LT auty, proto dětem sbalte do vlaku batůžek  
se  svačinkou, pitím a pláštěnkou. 
 

UKONČENÍ LT Odjezd z tábora individuálně v neděli 5.08.2018 - své děti si vyzvedněte v 13:40 hodin, 
vlak přijede 13:24 hodin do Příboru. 

 

ODDÍLOVÍ VEDOUCÍ  Lubomír Chodura tel: 736 278 444   
Gabriela Sýkorová tel: 720 206 624/799 509 812 
Renáta Fialová  tel: 607 953 300 
Miroslav Janek  tel: 725 808 600 
 

PROGRAM  Celotáborová hra „WESTERN „ hry, soutěže, tanec, výlety, bojová umění, táboráky, 
diskotéky, koupání, ukázka hasičů, psovodů aj. 

 

STRAVOVÁNÍ  Je zajištěno 5x denně, včetně pitného režimu. 
 

UBYTOVÁNÍ  Děti jsou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách.  
 

POJIŠTĚNÍ  Po celou dobu letního pobytu budou děti pojištění. 
 

CENA   3 900 Kč 
 

PLATBA  Poukaz zaplaťte nejpozději do 20.06.2018. 
- osobně v Luně Příbor, svč 
- bezhotovostní styk - číslo účtu: 35-7957150277/0100 
Při bezhotovostním styku uvádějte přidělený variabilní symbol.  
 

POVINNÁ DOKUMENTACE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE NA POBYT 

- nástupní list dítěte (čestné prohlášení rodičů) 
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
- okopírovaný zdravotní průkaz pojištěnce 
 

SEZNAM VĚCÍ  Spodní prádlo a ponožky (dostatečný počet), plavky, trička s dlouhým i krátkým rukávem, 
tenká bunda, mikiny, tepláky/dlouhé kalhoty, tříčtvrteční, kraťasy, teplé pyžamo, 
pokrývka na hlavu, pláštěnka, sportovní oblečení na cvičení (jen členové kroužků) - bílé 
kalhoty (capoeira)/trička (zumba), batůžek, láhev na pití, přezůvky na doma, pevná obuv 
(botasky), sandále, gumáky (DOPORUČUJEME), hygienické potřeby, ručník, repelent, 
psací potřeby, baterka. 
Spací pytel (NUTNÝ) – na jednorázové přespání venku (podle počasí) a v případě 
chladného počasí do chatky, karimatka. 
Při balení berte v potaz místo konání tábora, v noci zde bývá chladno, proto zvažte 
množství oblečení a obuvi, lépe více, než méně. 
 

UPOZORNĚNÍ  Nedoporučujeme dávat na letní tábor dětem cenné věci, drahé kovy, mobilní telefony 
(narušují činnost LT), elektroniku aj. Za tyto věci nepřebíráme zodpovědnost.  
 

INFORMACE  LUNA PŘÍBOR svč, Jaroslava Lupíková, tel.: 604 188 186,  
e-mail: lupikova@lunapribor.cz. 

 


