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Informace pro rodièe dìtí, které se zúèastní LDT TERMITI-HRONOV 

 
Základní informace 
 

1. Název: Letní dìtský tábor Bohda�ín 2011 
2. Celotáborová hra na téma: Pod pirátskou vlajkou 
3. Poøadatel: Termiti-Hronov, sdru�ení pro práci s dìtmi a mláde�í, Regnerova 56, 549 31 Hronov, 

IÈ 70802297, bankovní úèet u Po�tovní spoøitelny è. 234810014/0300 
4. Termín: 24.7. � 6.8.2011 
5. Místo konání: Bohda�ín u Teplic nad Metují, objekt bývalého písníku, cca 300 m polní cestou 

proti vlakové zastávce Bohda�ín 
6. Cena: základní poplatek 2000,- Kè. Poèetnìj�ím rodinám mù�e být poskytnuta sleva 200,- Kè na 

ka�dé dal�í dítì, èlenùm oddílu Termitù mù�e být poskytnuta sleva 500,- Kè (za pomoc táboru). 
Obì slevy se poskytují pouze v pøípadì, �e rodièùm dítìte na tábor nepøispìla tøetí osoba (stát, 
zamìstnavatel, apod.). Uvedené slevy nelze kombinovat. 

7. Kontakt: Jaroslav Pavli�, tel. 608925935, slavek.pavlis@seznam.cz (zodpovìdný vedoucí tábora); 
Michal Martin, tel. 732354087, termiti.hronov@centrum.cz (poøadatel, informace). 

 
Pøed táborem 
 

1. Informace, dal�í potøebné dokumenty a elektronickou pøihlá�ku naleznete na http://termiti.ic.cz. Po 
vyplnìní webového formuláøe závazné pøihlá�ky a odeslání údajù Vám bude na zadanou e-
mailovou adresu potvrzeno její pøijetí a zaregistrování. Pøihlá�ky není nutné dále tisknout a 
odevzdávat v papírové podobì.  

2. Táborový poplatek uhraïte zvoleným zpùsobem do 30.6.2011. Èíslo úètu u Po�tovní spoøitelny: 
234810014/0300, variabilní symbol je va�e kontaktní telefonní èíslo zadané v pøihlá�ce. Na jeden 
variabilní symbol tak lze zaplatit více sourozencù najednou. Preferujeme platby pøevodem, 
pøípadnì lze peníze bezplatnì vlo�it na ná� úèet na ka�dé po�tì. Pøi naplnìní kapacity tábora 
rozhoduje datum platby! 

3. Vybavení dìtí na tábor urèujte s pøihlédnutím k �Doporuèenému seznamu vìcí� a specifickým 
potøebám dítìte. Men�ím dìtem oznaète vìci jménem a pøíjmením. V táboøe není mo�né dìtem 
prádlo prát. Dítì vybavte dostateènì teplým spacím pytlem, noci v údolí mohou být chladné. 
Zva�te, je-li nezbytné vybavit dìti mobilními telefony, cennostmi, nebezpeènými nebo snadno 
rozbitnými vìcmi. Nemù�eme brát a nebereme za nì zodpovìdnost. 

4. Pokud dítì nemá na dobu tábora platné lékaøské potvrzení o zdravotní zpùsobilosti, nezapomeòte 
pøed odjezdem absolvovat zdravotní prohlídku (viz potøebné doklady). 

5. Dotazy a �ádosti smìøujte na e-mail termiti.hronov@centrum.cz nebo na Michala Martina, tel. 
732354087, popøípadì na zodp. vedoucího tábora Jaroslava Pavli�e, tel. 608925935, e-mail 
slavek.pavlis@seznam.cz. 

 
Odjezd 
 

1. V nedìli 24.7.2011 odjí�díme z vlakového nádra�í Hronov; sraz úèastníkù ve 14:00 hodin. 
2. Na nádra�í zdravotníkovi odevzdáte: 

a. originál (kopii) prùkazky zdravotní poji��ovny; 
b. originál (kopii) zdravotního a oèkovacího prùkazu; 
c. originál �Posudku o zdravotní zpùsobilosti dítìte� potvrzený dìtským lékaøem (i v jiné ne� 

pøedkládané formì, napø. pro �kolu v pøírodì nebo ly�aøský výcvik, ale ne star�í ne� 12 
mìsícù); 
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d. øádnì vyplnìné a podepsané �Prohlá�ení zákonných zástupcù dítìte o bezinfekènosti� (ne 
star�í 1 dne); 

e. osobní léky vè. dávkování. 
3. Doprava osob a zavazadel tam i zpìt je ji� zahrnuta v cenì tábora a je zaji�tìna poøadatelem. 

 
Na táboøe 
 

1. Táboøi�tì je v krásném koutu pøírody na zelené louce, bez elektrického proudu, pitná voda je 
pøivedena z veøejné sítì. Dìti jsou ubytovány v podsadových stanech po dvou.  

2. Strava na táboøe se skládá z pìti jídel dennì (snídanì, pøesnídávka, obìd, svaèinka, veèeøe, 
vèetnì pitného re�imu). Stravování je zaji�tìno od veèeøe v den pøíjezdu na tábor do snídanì a 
svaèinky na cestu v den odjezdu. 

3. Èinnost tábora zaji��uje tým zku�ených vedoucích a instruktorù, kteøí mají bohatou praxi v práci 
s dìtmi a danou profesí. Hlavní vedoucí tábora je osoba zku�ená v práci s dìtmi a vedením 
dìtských táborù. Dìti jsou v oddílech po deseti a� dvanácti dìtech, na ka�dý oddíl dohlí�í smí�ená 
dvojice dospìlých vedoucích. V�ichni táboroví vedoucí vykonávají svou funkci dobrovolnì, bez 
nároku na odmìnu. 

4. Pro dìti je pøipravena celotáborová hra, rukodìlné dílny, dovednostní i sportovní soutì�e, lov 
tradièních bobøíkù, odmìny. 

5. Odborný zdravotní dozor zaji��uje stále pøítomný lékaø pøímo v areálu tábora. 
6. Re�im dne: 

07:30 gong, budíèek, rozcvièka 12:45-14:00 polední klid 19:30 veèeøe 
08:15 snídanì, bodování úklidu 14:00-16:00 odpolední program I 20:15 hygiena 
08:50 nástup 16:00 svaèina 21:00 veèerní ètení  
09:00 dopolední program + pøesnídávka 16:30-18:30 odpolední program II 21:30 poèítání, veèerka  
12:00 obìd 19:00 veèerní nástup 24:00 ticho celého tábora 

Re�im dne je základním vodítkem a rozvr�ením èasu pro �ideální� stav. Podle konkrétních 
podmínek mù�e být vedením tábora upraven s tím, �e musí být dodr�en èas vymezený pro 
spánek. 

7. Oddíl Termitù je urèen pro mláde� po dokonèení základní �kolní docházky do cca dvaceti let. Má 
vlastní dvojici vedoucích a speciální program urèený pro tuto vìkovou skupinu. Kromì her 
samotných se jeho èlenové èásteènì podílejí i na vedení dìtských oddílù a pøípravì her pro dìti. 
Pokud není pøekroèena minimální kapacita oddílu, mù�e být jeho èinnost redukována, to znamená, 
�e se v takovém pøípadì budou èlenové oddílu Termitù vìt�í èást programu úèastnit 
vedoucovských prací v pozici praktikantù. Èlenové oddílu Termitù mají dále povinnost úèastnit se 
pøedtáborové brigády, stavby a bourání tábora a s tím související nakládky a vykládky nákladního 
automobilu a ulo�ení vybavení do skladovacích prostor. Za tuto pomoc je jim poskytnuta sleva ze 
základního poplatku. 

8. �ádáme o vynechání náv�tìv v táboøe, men�í dìti to jen rozru�í a vìt�í se necítí dobøe pøed 
ostatními. Náv�tìvy ru�í program a mimo to nejsou vhodné z hygienických dùvodù. Dìtem hodnì 
pi�te!!!  

9. V dobì tábora lze psát dìtem na adresu: 
Jméno táborníka 
Pod pirátskou vlajkou 
549 82  Mezimìstí u Broumova 4  

 
Návrat 
 

1. Pøíjezd je v sobotu 6.8.2011 na vlakové nádra�í Hronov v 11:56 hodin. 
2. Výdej zavazadel a vrácení zdravotní dokumentace se pøedpokládá po pøíjezdu vlaku. 

 


