
SPORTOVNÍ TÁBOR HAVLOVICE 
Tábor začíná v neděli příjezdem na ubytovnu v Havlovicích v 16°°-17°°hodin.  

TÁBOROVÝ REŽIM DNE 
7.00  BUDÍČEK  

7.30  ROZCVIČKA   

8.00  SNÍDANĚ 

9.00  DOPOLEDNÍ PROGRAM   

12.00  OBĚD 

12:30 - 14.30 POLEDNÍ KLID 

14.30 - 18.00 ODPOLEDNÍ PROGRAM + SVAČINA   

18.00  VEČEŘE 

19.00 - 20.00 VEČERNÍ PROGRAM 

20.00 - 21.00 VEČERNÍ VOLNO, OSOBNÍ HYGIENA 

21:00  TÁBOROVÁ RADA  

22.00  VEČERKA  

Dopolední program:  - kooperativní hry 

   - soutěživé hry 

   - výtvarné tvoření 

   - seznámení s pravidly (golf, tenis, volejbal, fotbal, basketbal, florbal..) - turnaje 

   - pohybové hry v tělocvičně   

Odpolední program: - výlety po okolí 

   - orientační běh 

   - pohybové hry s míčem 

   - výlety do přírody (hry v lese, plnění úkolů) 

   - posezení u ohně, stezka odvahy 

    

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

Základní vybavení:  • 1x batoh (pohodlný na výlety) 
    • 1x láhev na pití 
     

Oblečení:   • 5x tričko s krátkým rukávem 
    • 1x tričko s dlouhým rukávem 
    • 2x kraťasy 
    • 1x tepláky 
    • 1x mikina 
    • 1x větrovka 
    • 1x plavky 
    • spodní prádlo 
    • 1x teplé ponožky 



    • 1x pyžamo 
    • 1x pokrývka hlavy (kšiltovka) 
    • 1x pláštěnka 

Obuv:    • 1x bačkory do ubytovny 
    • 1x sportovní obuv na ven i do tělocvičny 
    • 1x turistická obuv 
    • 1x boty do vody (nejlépe kroksy)  

Hygienické potřeby: • kartáček, pasta na zuby 
    • mýdlo 
    • šampon na vlasy a hřeben 
    • opalovací krém 
    • repelent proti klíšťatům a hmyzu - podepsané 
    • min. 2 - 3 ručníky  

Další potřeby:  • kapesníky,    kapesné max 300 Kč 
    • baterka 
    • sluneční brýle 
    
 

Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci samostatně. Jistě budou  

potřebovat vaši pomoc a dohled, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co potřebují a kam si věci dávají.  

Pokud jim sbalíte sami bez jejich přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec 

nepoužijí, protože ani nebudou vědět, že je s sebou mají. 

Doporučujeme oblečení podepsat, aby se zamezilo ztrátám a popletení majitelů.  

 

 

Každý účastník tábora  

• se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky 
• se vyvaruje používání vulgárních výrazů 
• se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny vedoucích  
• se bez vědomí vedoucího nesmí vzdálit z prostoru budovy 
• šetří zařízení tábora/ ubytovny 
• je povinen udržovat svůj pokoj v čistotě  
• nesmí bez souhlasu vedoucího měnit místo ubytování 
• se řídí táborovým řádem a režimem dne 
• dodržuje daný čas (na jednotlivé akce), vždy táborník přichází včas 
• dodržuje polední klid 
• dodržuje noční klid 
• dodržuje požární předpisy (plní zákaz manipulace s ohněm (zápalky, svíčky) 



• nahlásí každý sebemenší úraz, přisáté klíště a zdravotní potíže 
• nastupuje k jídlu vždy umytý, s úsměvem a pozdravem při vstupu do jídelny 
• při vycházce do okolí dbá na vhodné vystupování, chování a pokyny vedoucích 

 

Každý účastník tábora dodržuje    Návštěvy táborníků 
 
• zákaz otevírání oken!! 
• zákaz vyhazování potravin z okna    • jsou povoleny po domluvě 
• zákaz práce se zápalkami       s vedoucím 
• zákaz konzumace alkoholu, kouření 
 
Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán 
napomenutím, v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. Musí o 
tom být sepsán protokol. 
Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem. 

Na nástup dítěte si připravte: 
Obálku (formát A5) se jménem, která bude obsahovat vyplněný posudek o zdravotní 
způsobilosti potvrzený lékařem a průkaz zdravotní pojišťovny a potřebné dávky léků v 
případě, že je dítě po dobu tábora musí užívat. 
Všechny léky (v sáčku či jiném vhodném obalu – se jménem dítěte) předejte vedoucímu 
tábora. Pamatujte, že i dítě, které je zvyklé léky doma samo užívat, je na 
táboře v jiném prostředí, kde na jinak rutinní činnosti snadno zapomene. 
 
Co nedoporučujeme 
Za nevhodné považujeme vybavovat děti cennými věcmi, velkými finančními částkami, 
elektronickými přístroji (mobil, apod.). Pokud přesto dítě takovými věcmi vybavíte, 
organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu, nebo poškození! 
 
 
  Všeobecné podmínky prázdninových táborů TJ Sokol Havlovice 

Přihlašování na tábor a přihlášky 

Dítě je na tábor přihlášeno řádným vyplněním přihlášky, která je k dispozici na webových 
stránkách www.havlovice.cz/tabory. V případě potřeby je možné tento formulář zaslat e-
mailem nebo poštou. Vyplněnou přihlášku oskenovanou s podpisem odešlete na email 
j.bekur@tiscali.cz nebo poštou na adresu TJ Sokol Havlovice,z.s., 542 38 Havlovice 146.  

Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní požadavek, pro který není v přihlášce 
vyhrazené místo, může je individuálně dohodnout s pořadatelem tábora před jeho započetím, 
nejdéle 14 dní před zahájením tábora. 



Zrušení pobytu  

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého 
porušení táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu, nebo jiných omamných látek, 
šikana jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na 
základě hygienického omezení (vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat 
vrácení uhrazené ceny. 

Pobyt lze rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce.  

Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci. V takovém případě bude vrácená 
plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok. 

Odpovědnost 

 Účastník tábora je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. 
Při opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky. 
Tábor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním Táborového řádu 
nebo pokynů vedoucích. 

Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí 
úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem. 

 Na tábor se nedoporučuje dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či 
jiné cenné předměty. V případě přítomnosti takových to věcí , nenese provozovatel za případnou 
ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost. 

Všeobecná ustanovení 

 Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky 
známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií 
pořízených v rámci tábora k prezentaci našeho tábora v propagačních materiálech. 

 Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním 
osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a 
souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na 
táborovém pobytu.  Správcem osobních údajů je TJ Sokol Havlovice, o.s.. Údaje budou 
uchovávány po dobu 5 let, již vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte 
na táborovém pobytu. Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. 


