
INFORMACE PRO RODIČE, LETNÍ TÁBOR VE VŘESOVICÍCH 2021 
 
V době letních prázdnin pořádá naše zařízení již třetí desetiletí rekreační tábor pro děti na turistické 
základně ve Vřesovicích, v krásném prostředí Chřibských lesů. Program tábora se vždy přizpůsobuje 
aktuální věkové skladbě (7–15 let) a zájmům zúčastněných dětí. Většinou se jedná o tradiční aktivity: 
turistika, míčové hry, koupání, jízda i soutěže na lodích, táboráky, stezka odvahy, střelba z luku a 
vzduchovky, diskotéky, výroba keramiky, karaoke soutěž, letní kino, spaní pod širákem,... Během 
celého pobytu probíhá celotáborová hra, v letošním roce na téma „Avengers“. Jako vedoucí působí 
na táboře pracovníci DDM a osvědčení vedoucí našich zájmových kroužků. Stravu připravují 
profesionální kuchaři a kuchařky. Věnujte, prosím, pozornost následujícím organizačním informacím: 
 
Příjezd na tábor individuální !!!  v sobotu 31. 7. 2021, čas si vybíráte při přihlašování dítěte 

(po skupinkách v 15:00, 16:00 nebo 17:00 z důvodu 
hygienických opatření) 

 

Návrat: společným autobusem, v sobotu 14. 8. 2021 kolem 11.00 hodin k DDM Bučovice 

Ubytování: dvoulůžkové stany s dřevěnou podlahou a podsadou, pevným lůžkem s molitanovou 
matrací. JE NUTNÉ MÍT vlastní spací pytel, vlastní deku nebo prostěradlo na molitan 
na posteli i vlastní polštářek. Na základně je jídelna ve zděné budově, kuchyně, 
sociální zařízení, sprcha, WC. Strava 5x denně, celodenní pitný režim. 

 
Nutné mít s sebou:  15 - 20 ks jednorázových hygienických roušek na nos a ústa, vlastní 

bezoplachovou dezinfekci na ruce - do stanu (do společných prostor 
zajistí DDM).  

 
Cena: 4.200,- Kč zahrnuje veškeré služby. Stornopoplatek za odhlášení z tábora do 30. 6. 

2021 včetně je 1.000,- Kč, do 25. 7. 2021 je 2.100 Kč, další dny je stornopoplatek ve 
výši 100% z ceny tábora. Pokud si dítě nezajistí náhradníka, platí uvedené 
stornopoplatky. Nenastoupí-li dítě na tábor z vážných zdravotních důvodů (a nezajistí 
si náhradníka), je nutné doložit tento stav lékařským potvrzením a stornopoplatek 
bude účtován ve výši 1.500 Kč. Dítě je nutné odhlašovat telefonicky na 734 691 410. 

 
Přihláška: Přihlášky přijímáme online na https://ddmbuc.iddm.cz/prihlaseni do naplnění 

kapacity tábora. Pokud máte o místo zájem a v systému svítí obsazená kapacita, určitě 
i tak přihlášku odešlete a dostanete se tak do pořadí náhradníků. V případě, že se 
místo uvolní, budeme Vás ihned kontaktovat. 

 
Úhrada: Částku je třeba uhradit převodem na účet u České spořitelny 1561456379/0800 

do 30. 4. 2021, variabilní symbol Vám svítí po přihlášení do přihlašovacího systému. Je 
nutné jej při platbě zadávat !!! Při neuhrazení tábora do 30. 4. 2021 může být Vaše 
místo nabídnuto jinému zájemci. Do poznámky při platbě bankovním převodem 
napište „jméno účastníka + tábor Vřesovice“. Pokud budete žádat o příspěvek 
zaměstnavatele, je třeba si dohodnout způsob platby. Na účastníka se vztahuje 
úrazové pojištění, které má DDM Bučovice sjednané s pojišťovnou Kooperativa. 

 

Seznam doporučených věcí: 
 
Dostatek sportovního a vycházkového oblečení: trička krátký i dlouhý rukáv, mikiny, teplákovku na 
spaní, spodní prádlo, kraťasy, tepláky, ručníky, pevná obuv a tenisky (více párů se v případě 
promoknutí hodí), gumáky, pláštěnka, kšiltovka, plavky, sluneční brýle, opalovací krém, hygienické 
potřeby, baterka, nůž, batůžek a 1l láhev na pití na výlety, neplavci: rukávky, kolo nebo vestu. Sešit, 
psací potřeby, podložka či karimatka (na soutěže a hry venku, sezení u rybníka, noc pod širákem), 
tričko bílé nebo světlé barvy (na malování), sáčky na vlastní použité prádlo, přiměřené kapesné.  
 
Požadovaná potvrzení:  
 
1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzený lékařem, můžete doručit předem na DDM)   
2. Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (datum příjezdu dítěte na tábor, odevzdáte na místě) 
3. Průkaz pojištěnce (stačí odevzdat kopii v den nástupu na tábor)  
 
Po zkušenostech s menšími dětmi z předešlých táborů navrhujeme rozšířit vybavení dítěte o více ks 
spodního prádla, triček a ručníků. Obuv dejte dítěti starší – rozchozenou, dobré jsou i pantofle do 
sprchy a k vodě. Děti využijí i náhradní baterie do baterky, popřípadě oblíbenou hračku nebo hru, 
repelent proti hmyzu, papírové kapesníky. Nedoporučujeme dávat dětem příliš sladkostí z důvodu 
nevhodného skladování, ostatní potraviny jsou z hygienických důvodů zakázány. Mobilní telefon, 
tablet,… necháváme na zvážení rodičů (ztráta, poškození, krádež se nehradí). Telefonické hovory s 
dítětem, prosím, uskutečňujte v poledním klidu. Během tábora jsou striktně zakázány jakékoliv 
návštěvy (cizí osoby) v táborové základně po celou dobu konání tábora. Pokud se s dítětem nutně 
potřebujete spojit, jsme Vám k dispozici telefonicky na uvedených telefonních číslech nebo na 

poštovní adrese: Turistická základna TJ Bučovice, Vřesovice u Kyjova, 696 48 Ježov. 
V poštovních balíčcích neposílejte žádné potraviny, pouze např. náhradní oblečení, bude-li to nutné. 
Děti budou mít možnost nakoupit sladkosti přímo v táborové základně.  
 
Hygienická opatření se mohou do odjezdu ještě měnit z důvodu nařízení vlády (situace kolem 
COVID-19), pokud se tak stane, budeme Vás včas dodatečně informovat. Děkujeme za pochopení! 
 

 

Během procesu zadávání přihlášky do online systému DDM Bučovice jsou rodiče seznámeni s 
„Informacemi pro rodiče LT ve Vřesovicích 2021“, „Táborovým řádem“ a s těmito dokumenty 
souhlasí. Dokumenty jsou volně k nahlédnutí zde: http://ddmbuc.cz/dokumenty/ 

 

tel. 603 565 729 (pracovníci), 734 691 410 (Lenka Rešková) 

 
Všichni účastníci obdrží táborové tričko. Na vytisknuté přihlášce zakroužkujte velikost 

trička. Na výběr bude z: 

 
 
 
 
V Bučovicích, 20. 1. 2021  Bc. Lenka Rešková, ředitelka DDM 
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