
Informace pro rodiče dětí účastnících se LDT Arneštovický mlýn 

3. běh (1.8.2020 – 15.8.2020) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESA TÁBORA: LDT ARNEŠTOVICKÝ MLÝN 

Arneštovice 21 

395 01  Pacov (okres Pelhřimov) 

Hlavní vedoucí: Jitka Kadeřábková Fottová, tel.728 191 580 

Zástupce hlavního vedoucího: Veronika Voláková, tel. 721 280 692 

 

Vážení rodiče, 

doprava do tábora je zajištěna autobusy: 

 

* Týnec nad Sázavou – (autobusové nádraží) 

Odp. osoba: Olga Bartáková tel: 605 212 578 a Jiří Luňák tel: 722 705 540 

Sraz v 9:30 hod 

Odjezd  1. 8. 2020 v 10:00 hod. 

Předpokládaný příjezd  15. 8. 2020 ve 11:45 hod 

* Benešov u Prahy  

Odp. osoba: Jan Cháb st. tel: 732 371 442 a Jan Cháb ml. tel: 605 939 294 

Sraz v 10:00 hod 

Odjezd  1.8.2020  v 10:30 hod u Motelu Švarc (Benica) 

Předpokládaný příjezd  15. 8. 2020 ve 11:45 hodin 

Prosím rodiče, aby předali vedoucímu u autobusu zdravotní kartičku pojištěnce, druhou 

část přihlášky, kde podepisujete bezinfekčnost (musí tam být datum odjezdu) a obálku s 

léky, pokud dítě užívá (na obálce uveďte jméno dítěte s popisem léků). Při příjezdu jsou 

rodiče povinni dítě vyzvednout osobně. (pokud není uvedeno na přihlášce jinak).  

Dále vás upozorňuje, že kvůli situaci Covid 19, budeme měřit dětem při vstupu do 

autobusu teplotu. Upozorněte prosím na to své děti dopředu, abychom je zbytečně 

nevystavovali nějakému stresu.  

Důrazně upozorňujeme, že podepsáním bezinfekčnosti se rodič zavazuje, předat dítě nejen 

bez příznaků infekční onemocnění, ale také bez vší. Prohlídku dětí k vyloučení vší provádíme 

bezprostředně po příjezdu dětí na tábor. Má-li dítě vši, ihned Vás kontaktujeme, abyste si dítě 

co nejdříve vyzvedli. Vrátit nám dítě můžete po důkladném odvšivení a pouze s lékařským 

potvrzením, že je bez vší. 

 

Žádáme Vás, myslete na své děti a pište jim, třeba krátce, ale za to často! Děti, které 

nedostávají žádné dopisy a zprávy z domova, nebo jen málo, závidí svým šťastnějším 

kamarádům a stýská se jim.  

 

Děkujeme za dodržení všech organizačních pokynů, přečtení táborového řádu a věříme, 

že se bude Vašemu dítěti na táboře líbit. 



 
 

Táborový řád 

 
1. Veškerá ustanovení vedení tábora, táborového vedoucího, či jiného dospělého  

     táborníka jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit. 

2. Bez vědomí a svolení vedoucího tábora se z tábora nevzdálím. 

3. Chatičku, její okolí i okolí tábora budu udržovat v čistotě. 

4. Budu chránit a šetřit přírodu, živou i neživou. 

5. Budu dodržovat denní režim a dbát na osobní hygienu. 

6. Při rozdělávání ohně budu dodržovat potřebná bezpečnostní opatření za  

    dozoru vedoucích. Vím, že oheň se rozdělává pouze pro hru nebo táborový  

    oheň. 

7. Cizí chatičku nenavštěvujeme bez svolení bydlících. 

8. Koupu se jenom na určeném místě za dozoru vedoucího. 

9. V době nočního klidu neruším ostatní. 

10. Šetřím zařízení tábora, v případě poškození má provozovatel  nárok  

      požadovat finanční odškodnění, nebo nápravu. 

11. Každý úraz a zdravotní potíže ohlásím vedoucímu nebo zdravotníkovi. 

12. Nejméně jednou týdně každý z nás napíše rodičům, jak se mu na táboře daří. 

13. Odpadky patří pouze do odpadkového koše. 

14. Je zakázána konzumace alkoholu, cigaret a jiných omamných látek. 

15. Při příjezdu do tábora odevzdáme nože a jiné nebezpečné předměty svému  

      vedoucímu a následně tyto věci budu používat pouze s jeho svolením a pod       

      jeho dozoru. 

16. Nebudu opouštět svou chatičku a navštěvovat jinou v době nočního klidu. 

17. Ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám, budu dobrým  

       kamarádem ostatním táborníkům. 

18. Všichni vedoucí jsou moji přátelé, zástupci rodičů na táboře, proto se budu  

       řídit jejich pokyny. 

 

 

 

 

 

 

V Arneštovicích 2020     Jitka Kadeřábková Fottová 

         hlavní vedoucí 


