
  

  
   

 

DDIISSPPOOZZIICCEE  KK  LLEETTNNÍÍMMUU  TTÁÁBBOORRUU    
 

Provozovatel: Martina Nemethová             
                       F.Palackého 863/23, 357 51 Kynšperk nad Ohří 
                       Ič: 454 12 669 

                       kontaktní osoba: M.Nemethová 602/884 184, J.Gogolová 731/ 177 543 
                       Bankovní spojení: 123-3329160257/0100 

                        Internetová adresa: http://www.taborybrezova.cz/ 
 
                       Facebook: kořínek ldt 
                       Datová schránka: tbrqeey                       
Termín konání: 4.7.2021-16.7.2021 
Cena pobytu:    6.000,-Kč 

Místo konání:    LDT VRÁNOV-rekreační zařízení Na Pískách, Lomnice u Svatavy 
Poštovní adresa: Tábor VRÁNOV Lomnice, jméno a příjmení dítěte, 356 01 Sokolov 
 

 Vážení rodiče,  
 
vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kopie kartičky 
zdravotní pojišťovny dítěte je nutné odevzdat nejpozději do 31.3.2021 - podepsanou a oskenovanou na 

náš e-mail: randova7@seznam.cz, nebo poštou na adresy: Martina Nemethová, F.Palackého 863, 357 
51 Kynšperk nad Ohří, nebo: Jiřina Gogolová, Generála Svobody 312, 356 01 Březová u Sokolova. 
 
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku 
vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho 
vystavení. Prosíme Vás o respektování tohoto doporučení. 
 

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19, eventuálně jakýchkoliv pochybností, musí být zajištěn 
bezodkladný návrat dítěte do rodiny a zajištěna dostupnost rodičů dítěte (zákonných zástupců) po celou dobu 
konání akce. 

 
Úhradu tábora je třeba provést nejpozději do 30.4.2021. Platbu proveďte bankovním převodem na účet 
123-3329160257/0100 a jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte 

prosím příjmení dítěte.  
 
Pokud nebude provedena platba do stanoveného termínu, nebude dítě na pobyt přijato i přes skutečnost, že 
přihláška bude již řádně odevzdána. 
 
V případě potřeby Vám na požádání p.Nemethová vystaví potvrzení pro zaměstnavatele (fakturu) –stačí zaslat a 
uvedenou mejlovou adresu: randova7@seznam.cz objednávku od Vašeho zaměstnavatele. 

 
Věnujte prosím pozornost vyplňování přihlášky, zvláště pak údajům týkajícím se zdravotního stavu dítěte a 
případných omezení a zvláštností dítěte (správným vyplněním chráníte především své dítě). 
 

V průběhu tábora jsou na naší internetovou adresu vkládány aktuální fotky z dění v táboře – adresa: 
http://www.taborybrezova.cz/, nebo facebook Kořínek LDT. Do „diskuse“ můžete psát dětem i vzkazy, které 

budou dávány na nástěnku, ovšem děti nebudou mít přístup k počítači – tedy na vzkazy nebudou odpovídat. 
Nejlepší je klasická pošta. 
 
       
Těsně před odjezdem na tábor budeme vybírat List účastníka (bezinfekčnost), který nesmí být datován dříve než 1 
den před odjezdem na tábor a musí být podepsán zákonným zástupcem dítěte. Dokumenty jako list účastníka, 
seznam věcí, souhlas se zpracováním osobních dat a jiné důležité informace najdete na našich stránkách. Věnujte, 

jim prosím pozornost. 
 
Případný předčasný odjezd, nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s vedením tábora. 

 
Odjezd dětí na tábor i zpět z tábora si rodiče zajistí sami vlastním odvozem přímo na místo konání 

tábora!!! 

 

- Příjezd na tábor: 4.7.2021 (neděle)      od 15.00 hod. – do 16.00 hod. 
- Odjezd z tábora:16.7.2021 (pátek)       od 10.00 hod. – do 11.00 hod. 

 
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a věříme, že se vašim dětem bude na našem táboře líbit.                                                           

                                                                                                     Martina Nemethová, Jiřina Gogolová                                                                                                                                                                                                                                                             
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