
 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ADAM 16. 7. – 30. 7. 2022 

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 

1. Informace o táboře 

Hlavní vedoucí tábora: Barbora Švehlová 

Adresa tábora: LT Rapotínská Samota, Rejchartice, p. Šumperk, 787 01 

Informace o táboře: www.tabor-adam.cz, FB Letní dětský tábor Adam 

Kontakt: info@tabor-adam.cz, 775 570 910     

 

2. Příjezd a odjezd z tábora 

Příjezd na tábor a také odjezd z tábora není hromadně organizován. Nástup je v sobotu 16. 7. 2022 

mezi 14.00 a 14.30. Prosíme zákonné zástupce, aby dodrželi čas příjezdu a v táboře se zdržovali pouze 

nezbytně nutnou dobu. Pro přijetí dítěte je nutné mít všechny potřebné dokumenty.  

Odjezd je v sobotu 30. 7. 2022 mezi 10.00 a 10.30. Aby nedošlo k narušení táborového režimu, 

prosíme, abyste si své dítě vyzvedli v určenou dobu. Dítě může vyzvednout pouze zákonný zástupce 

či je nutné domluvit se jinak. 

Upozorňujeme, že na cestě do areálu je třeba zvýšené opatrnosti. Odbočka na první příjezdovou 

cestu k táboru je mezi obcemi Rejchartice a Rapotín, druhá vede přímo z Rejchartic. Níže přikládáme 

souřadnice. Věnujte pozornost našim webovým stránkám, kde budou zveřejněny případné změny.  

 

Souřadnice: 50.0202208N, 17.0032336E 

Odkaz na mapy.cz :  https://mapy.cz/s/1weuw 

 

3. Platba tábora 

Prosíme o úhradu dle pokynů v přihlášce, až po přijetí částky budeme považovat Vaše dítěte 

za přijaté. Pro správnou identifikaci uveďte do poznámky jméno dítěte či jména dětí. Potvrzení o přijetí 

Vám zašleme na e-mail uvedený v přihlášce. V případě, že chcete tábor uhradit pomocí FKSP, prosím, 

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu. Děkujeme. 

Cena: 4 400 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta korun českých) 

Číslo účtu: 2101233865/2010 (Fio banka) 

 

4. Upozornění pro zákonné zástupce 

Po značně negativních zkušenostech z minulých let nedoporučuje vedení tábora, aby si děti vezly    

s sebou na tábor drahé a hodnotné osobní věci např.: tablety, fotoaparáty apod. – hrozí jejich ztráta            

a bohužel i zcizení. Provozovatel tábora neručí za jejich případné poškození či ztrátu. Dále 

upozorňujeme, že na táboře je zákaz mobilních telefonů. Pokud z nějakého důvodu potřebujete dítěti 

telefon dát, je nutné ho podepsaný v den nástupu odevzdat vedoucímu.  



 

Upozorňujeme zákonné zástupce, že všichni účastníci tábora jsou ústní formou v den příjezdu na 

tábor seznámeni s pravidly Letního dětského tábora ADAM i dalšími pravidly pro bezpečný pohyb 

v přírodě. Porušení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení dítěte z tábora bez možnosti náhrady 

škody a zákonný zástupce je povinen zajistit odvoz dítěte v nejkratší možné době z Letního dětského 

tábora ADAM domů. Zároveň v případě majetkové škody je zákonný zástupce povinen uhradit finanční 

náhradu.  

 

5. Dokumentace dítěte 

Na tábor může být přijato pouze dítě s náležitou dokumentací, které jsou součástí tohoto souboru. 

Prosím, vyplnění věnujte náležitou pozornost. Dokumentace se odevzdává v den příjezdu. 

 

 

 

 

 

  

Dokumentace dítěte:  

- písemné prohlášení zák. zástupců o zdravotním stavu dítěte ne starší jednoho dne – viz příloha 

- potvrzení lékaře, že dítě je zdravotně způsobilé k účasti – viz příloha 

- souhlas s ošetřením a převozem dítěte – viz příloha 

- průkaz zdravotní pojišťovny – stačí kopie 


