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MILÍ PŘÁTELÉ, RODIČE,  
rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali na tradiční letní zážitkový tábor spolku Statek, z. s.  
 
KDY: Od neděle 2. 7. do neděle 16. 7. 2023.  

KDE: Jako v loňském roce v severních Čechách, na Folbrechtově louce u obce Raspenava 
(okres Liberec) v podhůří Jizerských hor. Ubytováni budeme v podsadových stanech bez 
pevného přístřeší v plně vybaveném tábořišti. Tábořištěm protéká potok, v docházkové 
vzdálenosti jsou dva rybníky vhodné ke koupání. Okolí nabízí mnoho krásných míst pro hry a 
výlety. 

KDO: Program tábora bude po fyzické i duševní stránce tvořen pro mládež od 11 do 18 let. Hlavní 
vedoucí tábora bude opět Terez, za zády bude mít náš stabilní organizační tým.  

___________________________________________________________________________  

JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR?  

1. Vyplňte elektronickou přihlášku účastníka na http://tabor.statek.org: 

A) JIŽ JSEM SE DŘÍVE TOHOTO TÁBORA ÚČASTNIL: Přihlašování bude spuštěno od pondělí 
23. 1. 2023 9:00 do neděle 29. 1. 2023 20:00. Kapacita našeho tábora je 38 účastníků. 

B) JEŠTĚ JSEM SE TOHOTO TÁBORA NEÚČASTNIL: Přihlašování znovu spustíme od pondělí 
30. 1. 2023 9:00 – nabídneme volná místa. 

 

2.  Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka nechte potvrdit praktickým lékařem – kopii zašlete 
na e-mail terez@statek.org co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2023. Lze využít posudek 
z loňska, pokud je ještě platný. Posudek platí 2 roky a lze ho využít i na jiné tábory či školy 
v přírodě; po táboře Vám ho vrátíme. Originál je nutné odevzdat nejpozději při nástupu na letní 
tábor. Můžete nám jej předem zaslat na adresu: Tereza Jinochová, Šárecká 1962/5, Praha 6 – 
Dejvice, 160 00. 

___________________________________________________________________________  

CENA A ZPŮSOB ÚHRADY:  

Nově zavádíme možnost přihlásit účastníka tábora i ke členství ve spolku jako člena podporovatele. 
Člen podporovatel získá slevu z účastnických poplatků (např. na tábor a výpravu do Beskyd VýHor), 
možnost přednostního přihlašování, slevu na propagační předměty spolku (např. na připravované 
tričko), úrazové pojištění a také možnost aktivně se účastnit činnosti spolku. Členský poplatek na 
kalendářní rok činí 100 Kč. Více o členství: https://statek.org/stan-se-jednim-z-nas/  
 
Cena tábora pro nečleny činí 4800 Kč. Cena pro členy činí 4700 Kč + 100 Kč členský poplatek. 
Na podporu vícečlenných rodin nabízíme slevu pro sourozence – za druhého a každého dalšího 
sourozence zaplatíte pouze 3800 Kč (nečlen), resp. 3700 Kč + 100 Kč členský poplatek. 
 
Úhradu proveďte převodem na bankovní účet do 30. 4. 2023. Je možné se domluvit na splátkách. 
Připomínáme možnost využití příspěvků zdravotních pojišťoven na dětskou rekreaci, případně také 
možnosti příspěvků od vašeho zaměstnavatele – pro vystavení faktury nebo potvrzení o platbě pište 
na martus@statek.org. Kontaktujte nás, prosím, pro udělení slevy v případě tíživé finanční situace 
(zejména při účasti více dětí z jedné rodiny).  
 

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

 
Storno podmínky (při odhlášení od 4. 6. 2023 včetně): 
- při odhlášení méně než 4 týdny před akcí (od 4. 6. 2023 včetně) storno poplatek 1000 Kč 
- při odhlášení bezprostředně před akcí (od 2. 7. 2023 včetně) storno poplatek 1000 Kč v případě 
zdravotních důvodů (po předložení lékařské zprávy). V ostatních případech storno 2200 Kč. 
 

http://tabor.statek.org/
https://statek.org/stan-se-jednim-z-nas/
mailto:martus@statek.org
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KONTAKTNÍ OSOBY:  
Tereza Jinochová, hlavní vedoucí tábora, administrace přihlášek 
tel.: 775 130 298 
e-mail: terez@statek.org  
 
Martin Mikeš, předseda spolku 
tel.: 774 158 719, 703 843 738 
__________________________________________________________________________ 

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 

▪ 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 
▪ netrvanlivé potraviny, u kterých není možné zajistit skladování. Platí i pro obdržené balíky. 

 
Vše zabalte do většího batohu nebo krosny, nejezděte s kufrem! 
Doporučujeme vzít s sebou dostatek teplého a nepromokavého oblečení!  
___________________________________________________________________________  

ODJEZD NA TÁBOR:  
V neděli 2. 7. 2023 odjezd z Prahy bude pravděpodobně autobusem kolem 10. hodiny ranní 
z autobusového nádraží Černý Most.  Čas srazu bude upřesněn e-mailem a na webu tabor.statek.org 
 
NÁVRAT DO PRAHY: 
V neděli 16. 7. 2023 odpoledne kolem 13. hodiny do Prahy na autobusové nádraží Černý Most. 
Přesný čas návratu z tábora zveřejníme nejpozději na začátku června. 
 
 
Za organizační tým,  
Tereza Jinochová, hlavní vedoucí tábora 

 
 
 
 
 
 
 

Naše tábory se konají 
za finančního přispění Libereckého kraje  

mailto:terez@statek.org

