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MILÍ PŘÁTELÉ, RODIČE,  
 
rádi bychom Vás či Vaše děti pozvali na tradiční letní zážitkový tábor spolku Statek, z. s. 
Bude se konat od neděle 19. 7. do soboty 1. 8. 2020 v jižních Čechách, opět u Sirotčího rybníka 
nedaleko Albrechtic (obec Drahonice, okres Strakonice).  
Hlavní vedoucí tábora bude stejně jako v minulém roce Marťus a programová vedoucí Růža. Nebude 
chybět tým našich zkušených vedoucích. Program tábora bude po fyzické i duševní stránce tvořen pro 
mládež od 11 do 17 let. Ubytováni budeme v podsadových stanech, tedy bez pevného přístřeší.  
 
___________________________________________________________________________  
JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR?  
Vyplňte prosím elektronickou přihlášku účastníka na http://tabor.statek.org (přihlašování bude 
spuštěno od 29. 1. 2020). Kapacita našeho tábora je 36 účastníků. 
 
Kopii potvrzeného posudku o zdravotní způsobilosti zašlete co nejdříve na e-mail ruza@statek.org, 
nejpozději do 31. 5. 2020. Originál můžete zaslat na níže uvedenou doručovací adresu, předat 
kontaktní osobě anebo nejpozději při nástupu na letní tábor. 
 
Na stránkách www.tabor.statek.org najdete ke stažení (od 29. 1. 2020):  

1. Odkaz na online Přihlášku účastníka 
2. Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka (kopii zašlete do 31. 5. 2020). Posudek platí 2 roky 

a lze ho využít i na jiné tábory či školy v přírodě - na požádání po táboře vrátíme. 
3. Nástupní list (podepsaný originál se odevzdává až v den odjezdu). 

 
Doručovací adresa: Růžena Štanclová, Vinořská 170, Praha 9 – Satalice, 190 15 
 
___________________________________________________________________________  
CENA A ZPŮSOB ÚHRADY:  
Cena tábora činí 3.900,- Kč. Úhradu proveďte převodem na bankovní účet nejlépe do 31. 5. 2020. 
Na podporu vícečlenných rodin nabízíme slevu pro sourozence - za druhého a každého dalšího 
sourozence zaplatíte pouze 3.000,- Kč. Je možné se domluvit na splátkách či slevách v případě tíživé 
finanční situace (zejména v případě účasti více dětí z jedné rodiny).  
 

▪ Číslo účtu: 2100928892/2010 (Fio banka) 
▪ Variabilní symbol: rodné číslo účastníka (prvních šest číslic) 

 
Storno podmínky: 
- při odhlášení méně než tři týdny před akcí (od 28. 6. 2020 včetně) storno poplatek 800 Kč 
- při odhlášení bezprostředně před akcí (od 19. 7. 2020 včetně) storno poplatek 800 Kč v případě 
zdravotních důvodů (po předložení lékařské zprávy). V ostatních případech storno 50 % z ceny tábora. 
- při dřívějším odhlášení (do 28. 6. 2020) nebudou účtovány žádné storno poplatky. 
___________________________________________________________________________  
KONTAKTNÍ OSOBY:  
 
Růžena Štanclová, programová vedoucí, administrativa přihlášek 
tel.: 777 822 043 
e-mail: ruza@statek.org  
 
Martin Mikeš, hlavní vedoucí tábora, předseda spolku 
tel.: 774 158 719 

http://tabor.statek.org/
mailto:ruza@statek.org


 

Přihlášky a informace o táboře i dalších akcích naleznete na www.statek.org 
Strana 2 ze 2 

CO S SEBOU (předběžný seznam):  
▪ podepsaný nástupní list, průkaz s fotografií prokazující věk 

▪ karimatka, spacák, příp. polštářek, teplé věci na spaní ve stanu (i pod širákem) 

▪ ešus/miska, lžíce, zavírací nůž, hrnek  

▪ boty minimálně dvoje zavřené (pohorky či pevné trekové boty na delší túry + sportovní boty), 
sandále (příp. boty do vody), holínky 

▪ kvalitní pláštěnka (příp. nepromokavá bunda s kapucou) 

▪ šátek, čepice proti slunci 

▪ osobní léky, hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, ekologické v přírodě odbouratelné 
mýdlo, hřeben, repelent...) 

▪ spodní prádlo, ponožky (i teplé), plavky, ručník, kapesníky  

▪ menší lehký batůžek na kratší výlety 

▪ baterka (nejlépe čelovka + náhradní baterie), psací potřeby + sešit nebo blok  

▪ dostatek věcí na převlečení v případě špatného počasí  

▪ kdo má tábornické potřeby jako je buzola, mapy okolí, hudební nástroj...  

▪ 1 rolička toaletního papíru, šňůra na prádlo nebo provázek 
▪ lahev na vodu (minimálně 1,5 litru) 

 
CO NA TÁBOR NEPATŘÍ:  

▪ cennosti (prstýnky, řetízky, zlaté hodinky...)  

▪ elektronika (mobily, tablety, fotoaparáty, kamery, počítače...) 

▪ domácí zvířata, zábavní pyrotechnika, zbraně 
▪ zásoby jídla 

 
Vše zabalte do většího batohu nebo krosny, nejezděte s kufrem! 
Doporučujeme vzít s sebou dostatek teplého a nepromokavého oblečení!  
 
___________________________________________________________________________  
ODJEZD NA TÁBOR:  
V neděli 19. 7. 2020 odjezd z Prahy bude pravděpodobně kolem 10. hodiny ranní z autobusového 
nádraží Na Knížecí.  Čas srazu bude upřesněn vzhledem k možnosti změny jízdních řádů! 
 
NÁVRAT DO PRAHY: 
V sobotu 1. 8. 2020. 
Přesný čas návratu z tábora zveřejníme nejpozději v průběhu června. 
 
 
 
 
Za organizační tým,  
Růža Štanclová, programová vedoucí tábora 

Naše tábory se 
každoročně konaly  

za finančního přispění  
MČ Praha 1  


