
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozice letního tábora Domu dětí a mládeže Bučovice 
 

VRESOVICE 
 

27. 7. –  10. 8. 2019 

Celotáborová hra  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dům dětí a mládeže Bučovice, Vyškovská 376, 685 01, Bučovice. 
Tel.: 517 383 353, 603 565 729, 734 691 410, e-mail: ddmbucovice@gmail.com 

www.ddmbuc.cz, facebook – Ddm Bučovice

v 
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Vážení rodiče, 
v době letních prázdnin pořádá naše zařízení již třetí desetiletí rekreační tábor pro děti na turistické 
základně ve Vřesovicích, v krásném prostředí Chřibských lesů /foto na www.ddmbuc.cz/. 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 na lodích, táboráky, stezka odvahy, 
střelba z luku a vzduchovky, diskotéky, práce s přírodninami, soutěže v dovednostech a vědomostech. 
Během celého pobytu probíhá celotáborová hra na téma „Harry Potter“. Jako vedoucí působí na 
táboře pracovníci DDM a osvědčení vedoucí našich ZK. Stravu připravují profesionální kuchaři a 
kuchařky. Věnujte, prosím, pozornost následujícím organizačním informacím! 
 
Odjezd: v sobotu 27.7. 2019 v 10.00 hod. od DDM  

Návrat: v sobotu 10.8. 2019 kolem 11.00 hod. tamtéž 

Ubytování: dvoulůžkové stany s dřevěnou podlahou a podsadou, pevným lůžkem s molitanovou 
 matrací, ve vlastním spacím pytli, dekou, polštářkem. V základně je pevná jídelna,     
                            kuchyně, sociální zařízení, sprcha, WC. Strava 5x denně, celodenní pitný režim. 
 
Cena: 3.700,- Kč zahrnuje veškeré služby. Pokud dítě na tábor z jakýchkoliv 
 důvodů nenastoupí a nezajistí si náhradníka, je pořadatel oprávněn ponechat 
 si z uhrazené částky paušální náklady 1000,- Kč (doprava, pronájem, personál). 

Přihláška: přihlášky přijímáme do naplnění kapacity tábora, proto je ihned odevzdejte! 

Úhrada: částku je třeba složit nebo převést na účet u České spořitelny 1561456379/0800 
 variabilní symbol 1908+rodné číslo účastníka (bez lomítka), do poznámky  
                            napsat jméno účastníka, případně zaplatit v DDM do 17.5. 2019. Pozdější termín  
                            úhrady, či splátkový kalendář, si můžete předem domluvit na DDM. Pokud budete  
                            žádat o příspěvek zaměstnavatele, je třeba si dohodnout způsob platby a k přihlášce  
                            přiložit adresu pro fakturu, IČO, jméno žadatele. Na účastníka se vztahuje úrazové  
                            pojištění, které má DDM Bučovice sjednané s pojišťovnou Kooperativa. 
 
V Bučovicích 8.1.2019   Bc. Lenka Rešková - ředitelka DDM 
 
Seznam doporučených věcí 
spací pytel, deku a polštářek na spaní, sportovní a vycházkové oblečení, trička krátký i dlouhý rukáv, 
mikiny, teplákovku na spaní, spodní prádlo, kraťasy nebo bermudy, ručníky, pevnou obuv, tenisky, 
gumáky, pláštěnku, kšiltovku, plavky, sluneční brýle, opalovací krém, velký toaletní papír, hygienické 
potřeby, baterku, nůž, batůžek a 1l láhev na výlety, neplavci plovoucí kolo nebo vestu, sešit, psací 
potřeby, hrnek nebo termosku na pití v táboře (nepřístupná je PET lahev z důvodu hygieny), 
podložku či karimatku (soutěže, hry, sezení u rybníka, noc pod širákem), bílé bavlněné tričko na 
batikování, přiměřené kapesné, průkaz pojištěnce, požadovaná potvrzení „Lékařské posouzení…, 
Prohlášení bezinfekčnosti.“ Po zkušenostech z předešlých táborů s menšími dětmi navrhujeme 
rozšířit vybavení dítěte o více 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 svítilny, 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. Pokud potřebujete 
dítě nutně navštívit, je to možné pouze v sobotu po 18.00 hod. a neděli po 15,00 hod. Děkujeme za 
pochopení!  

Adresa tábora: Turistická základna TJ Bučovice, Vřesovice u Kyjova, 696 48 Ježov. 

 

 
Přihláška  na  LT  DDM Bučovice „VŘESOVICE 2019 – HARRY POTTER" 
 
 - variabilní symbol 1908 ...........................+ rodné číslo bez lomítka                                             
 
jméno a příjmení ..…………………………………………………............................……................. 

datum narození . ………………….…………............... rodné číslo............……….…………….…. 

zdravotní pojišťovna………………………....státní občanství ….…………………….................. 

adresa bydliště …………………………………………….………PSČ ………………….......................... 

škola  …………………..…………………………………........… třída  …………………..…….................. 

jméno, příjmení zákon. zástupce..................................................…......……………… 

adresa………………..………………………………………………………………………....................... 

telefon..……………….……………………........email……...………….………………………............ 

vlastní spací pytel:   ANO - NE          dítě plave:   ANO  - NE  - ČÁSTEČNĚ 

Důležitá sdělení (např. alergie, brýle, nesmí se koupat, mluvení ze spaní..........) 

…………………………….………………………………………………………………….................................... 
 
…………………………………………………………………………………..………….................................….. 
 
........................................................................................................................................ 
Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní 
propagaci. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně 
osobních dat. S podmínkami letního tábora jsem se seznámil, souhlasím s nimi a zavazuji 
se, že uhradím poplatek ve stanoveném termínu, beru na vědomí, že dítě může být pro 
závažné a opakované porušování táborového řádu z pobytu bez náhrady vyloučeno!!!  
 
Všichni účastníci obdrží táborové tričko. Označte, prosím, velikost pro Vaše dítě: 

128 134 140 146 152 158 164 170 176 jiné 

123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 170-176  

 

 
 
V ……………………......... dne ……………....... podpis rodičů …………………………......................... 


