
I n f o r m a č n í     l e t á k 

Dětský tábor 2022 
 

Téma: 

 

 

1. Základní info: 

1.1. Termín tábora: 31. 7. - 7. 8. 2022 

1.2. Místo konání: Areál evangelické fary, Orlová, Petra Cingra 482 

1.3. Účastníci: děti od 6 let (ukončená 1. třída) do 14 let 

1.4. Cena: 1600 Kč 

1.5. Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2022 

1.6. Pořadatel: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. (dále SCEAV) v Bystřici, Bystřice č.p.107, 739 95. 

Provozovatel, administrátor sboru: Mgr. Jan Waclawek, mobil: +420 736 627 502, jwaclawek@sceav.cz 

Hlavní vedoucí tábora: Roman Sikora, mobil: +420 731 492 847, siky.zzs@seznam.cz 

2. Odjezd a příjezd 

2.1. Nástup dítěte na tábor: v neděli 31. 7. 2022 v 15 hod. u vlakového nádraží v Bystřici, pak společně 

odjezd autobusem   

2.2. Ukončení tábora: příjezd autobusem v neděli 7. 8. 2022 v cca 11 hodin k evangelickému kostelu 

v Bystřici. Děti vystoupí s písní na bohoslužbách a pak budou předány rodičům. (Pokud si rodiče 

nepřejí, aby se dítě zúčastnilo tohoto vystoupení v kostele (uveďte toto, prosím, do přihlášky), proběhne 

předání hned po příjezdu. Vystoupení na bohoslužbách rozhodně není „náborovou akcí“ do církve, či 

evangelického sboru. Myšlenkou je přinést nadšení a táborovou atmosféru a projevit tím i vděčnost za 

organizaci tábora. 

!Dítě bude vydáno pouze rodičům (zákonným zástupcům)! 

3. Program: Cílem tábora je především předávat duchovní hodnoty dětem, poukazovat na pozitivní příklady, 

zamyslet se nad smyslem života a pozitivním přístupem k životu i lidem. Celý táborový program je předem 

připravený a vyplní jej biblické lekce, hry s motivačním programem, táboráky, společný zpěv. Také se 

zaměřujeme na osobní rozvoj dětí: workshopy, poznávání přírody, zájmové činnosti poskytující možnost 

seberealizace. Společně se také učíme spolupracovat ve skupinách a hledat řešení každodenních činností.  

4. Personální a technické zabezpečení 

4.1. Personál: Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. 

Vedoucí, kteří se starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají 

zkušenosti s prací s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z 

předpisů a norem souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. 

4.2. Ubytování: Děti budou ubytovány ve stanech s podsadami. Každý stan je vybaven 2 dřevěnými lůžky 

s matracemi, na podlaze je dřevěná podlážka. Děti by měly mít s sebou spacák a prostěradlo (z hygienických 

důvodů). Kdo nemá spacák a chce zapůjčit, stačí to v přihlášce zvýraznit. 

4.3. Strava: Přípravu stravy budou přímo na místě zajišťovat zkušení kuchaři. Běžná zdravá vyvážená strava bude 

podávána 5x denně. Pitný režim bude zajištěn po celou dobu. 

4.4. Na táboře bude zdravotník; pokud by dítě vážně onemocnělo, budeme Vás okamžitě informovat; 

na přihlášku uveďte telefonní číslo, kam podat zprávu. 

  



5. Přihlášení 

5.1. Přihlášení na Tábor 2022 probíhá on-line viz. stránky taborbystrice.cz 

Přihlášky přijímáme podle data podání a zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.  Žádost o příspěvek z FKSP na 

dětskou rekreaci potvrdíme na požádání. Můžete si rovněž zjistit u své pojišťovny podmínky pro zpětné 

proplacení zaplacené částky v rámci bonusových preventivních programů. 

5.2. Lékařské potvrzení, nástupní list, případně další potřebné dokumenty, budou zaslány elektronicky 

(případně v tištěné podobě) přihlášeným dětem – jejich rodičům v průběhu června 2022.  

6. Platba: 

6.1. Bankovním převodem č. ú. 107-3522660237/0100, variabilní symbol 2022 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte (všech dětí, za které platíte). Po zaplacení pošlete, prosím, 

scan obrazovky, případně e-potvrzení z banky o provedené platbě na táborový mail: taborbystrice@centrum.cz 

6.2. Storno poplatky 

6.2.1.  Odhlášení do 30. 6. 2022 – vrácení poplatku v plné výši 

6.2.2. Odhlášení do 10. 7. 2022 – storno poplatek 30 % 

6.2.3. Odhlášení po 10. 7. 2022 – storno poplatek 50 %. Odhlásíte-li účastníka z důvodu nemoci (nutné doložit 

lékařským potvrzením, vrátíme Vám 70 % účastnického poplatku. 

6.3. Zrušení tábora - pokud tábor nebude možno organizovat z důvodů, které nejsou zaviněny 

pořadatelem tábora (např. vládní nařízení související s protiepidemickými opatřeními), bude vrácena 

částka 1300 Kč. Nevratná částka 300 Kč slouží pro (částečné) pokrytí nevratné zálohy za ubytování. 

Děláme vše pro to, aby se tábor uskutečnil, přesto děkujeme za Vaše pochopení v této věci. 
Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. Storno poplatky jsou v podstatě 

úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny a jsou rozpočteny na jedno dítě. 

7. Ostatní 

7.1. Pokud by dítě závažně porušovalo táborový řád a denní režim, jste povinni si na své náklady dítě odvézt. 

7.2. Návštěvy dítěte během tábora nejsou v souladu s programem a hygienickými pravidly. Děkujeme 

za pochopení. 

8. Koronavirus 

8.1. Zatím nejsou známé informace o tom, jaké budou stanoveny podmínky (ze strany státu) pro nástup dětí na 

tábor. Zda například nebude muset proběhnout nějaké testování, případně kdy, jak a kdo by ho měl 

provést…? Vše bedlivě sledujeme a budeme informovat rodiče, až budou nastavena jasná pravidla. 

8.2. Vzhledem k možnému nepředvídatelnému vývoji epidemiologické situace v ČR (kdy může dojít k zavedení 

restrikcí ze strany orgánů veřejné správy, které by významně negativně ovlivnily přípravy, či samotné konání 

tábora) si pořadatel této zotavovací akce vymezuje právo zrušení tohoto tábora. V případě, že by k takové 

situaci došlo, budou rodiče (zákonní zástupci) účastníků bezodkladně informováni o zrušení s tím, že 

náhradní termín konání není možný. 

9. Výzva 

9.1. NEDOPORUČUJEME BRÁT NA TÁBOR: Náušnice, prstýnky, přívěšky z drahých kovů, drahé 

oblečení, elektroniku (mobily, notebooky, mp3 přehrávače, herní konzoly apod. – věci nejsou pojištěny a v 

případě ztráty nebo  poškození nebude uznán žádný požadavek na náhradu). 

9.2. PROSÍME, NEDÁVEJTE DĚTEM MOBILNÍ TELEFONY, tablety, čtečky apod., ať si užijí tábor, hry, 

kamarádství naplno a ne virtuálně. V případě, kdy dítě bude smutné, či bude mít potřebu zavolat rodičům, 

poskytneme táborový mobil. 



10. Orientační seznam věcí doporučných na tábor 

 spacák + prostěradlo (kdo nemá, poskytneme, uveďte v přihlášce) 

 přezůvky  

 pevné boty, tenisky, sandály, gumáky! 

 svetr, mikina, tepláková souprava 

 sportovní oblečení  

 dlouhé kalhoty a kraťasy (dle zvyku a počasí) 

 3 trička  

 spodní prádlo 

 ponožky (+ pytel na špinavé prádlo) 

 pyžamo (teplejší) 

 pokrývka hlavy  

 pláštěnka, větrovka 

 2 ručníky  

 hygienické potřeby  

 kapesníky 

 plavky + nafukovací kruh, rukávky dle potřeby  

 plastová láhev na pití 

 psací potřeby, zápisník (malý) 

 baterka (+ náhradní baterie)  

 repelent - náramek (v místě může být větší výskyt komárů) 

 Bible (pokud možno klasická – ne obrázková, kdo nemá, poskytneme) 

 kapesné dle uvážení (max. do 100Kč) 

V důležitých situacích můžete kontaktovat vedení tábora.  

Taktéž vedení (v nutných případech) je povinno kontaktovat Vás. 

 

Roman Sikora 

hlavní vedoucí tábora 

+420 731 492 847 


