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ZÁKLADNÍ INFORMACE O TÁBOŘE 
  
 
Provozovatel: Země lidí o.p.s. 
  Ostružinová 36/3175, Praha 10 
                        IČO 22845631 
  
 Adresa tábora:      Letní tábor 

jméno dítěte 
Kemp u Lesa 

Hradec u Kadaně 43202  
 
Termín konání:       28. 7. – 1. 8. 2015               
 
Příjezd:  

 Individuální – 28. 7. 2015 mezi 16:00 a 17:00 
 Odjezd z Prahy – 28. 7. 2015 ve 14:00  

o Odjíždíme z parkoviště před Katastrálním úřadem v Praze 8, stanice metra C 
Kobylisy (bezbariérová) - Pod sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

o Z Prahy vypravujeme tři mikrobusy pro 15 táborníků, pokud budete chtít využít 
tuto formu dopravy, kontaktujte nás, prosím, emailem na info@zemelidi.cz, 
abychom s vámi počítali. 

Odjezd: 
 Individuální – 1. 8. 2015 mezi 14:00 a 15:00 
    Příjezd do Prahy – 1. 8. 2015 mezi 17:00 a 18:00 

o Přijedeme opět na parkoviště před Katastrálním úřadem v Praze 8, stanice metra 
C Kobylisy (bezbariérová) - Pod sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

o Do Prahy pojedou tři mikrobusy pro 15 táborníků, pokud budete chtít využít tuto 
formu dopravy, kontaktujte nás, prosím, emailem na info@zemelidi.cz, 
abychom s vámi počítali. 

   
Typ tábora: Ubytování v dřevěných chatkách s lůžkovinami. Kapacita 17 táborníků 
rozdělených do čtyř oddílů. Tábor je vybaven kuchyní, jídelnou, marodkou a novým sociálním 
zařízením. 
  
Program: V průběhu tábora probíhá celotáborová hra, která motivuje účastníky k získání 
táborových dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti a sportovnímu vyžití. Dále oddílové 
bojovky, táboráky, hry, soutěže, výlety, koupání apod. 
  
Stravování: 6x denně, pitný režim po celý den. 
V den příjezdu se začíná večeří, v den odjezdu se končí obědem. 
  
Informace, dotazy – hlavní vedoucí tábora: 
Mgr. Kamila Chroboková 
tel. 734377962, kamila.chrobokova@zemelidi.cz 
  
Webová stránka  www.zemelidi.cz  
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ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ NA LETNÍ TÁBOR 

 
      OBLEĻENĉ (VČ. SPODNÍHO PRÁDLA) SI, PROSĉM, OZNAČTE JMENOVKOU, 
ZNAĻKOU NEBO INICIÁLY! ZTRĆTY A NĆLEZY NEPODEPSANħCH VŉCĉ NEBUDEME
                              řEĠIT. DŉKUJEME ZA POCHOPENĉ.  

 pokud máte, tak spací pytel, jmenovkou označte spací pytel i jeho obal (1x dobrovolné 
spaní pod širákem, pokud počasí dovolí) 

 deka, popřípadě polštářek  
 vhodná obuv – sandále i uzavřená obuv, popř. holinky 
 pláštěnka 
 ponožky a spodní prádlo na každý den + nějaké navíc 
 trička  
 teplákové soupravy  
 sportovní kalhoty  
 kraťasy  
 svetr  
 bunda  
 teplé oblečení na spaní  
 plavky  
 pokrývka hlavy  
 kapesníky  
 ručník 2x, žínka  
 popř. baterka 

 hygienické potřeby: kartáček, pasta, mýdlo, hřeben, krém, šampón  
 krém na opalování, sluneční brýle, toaletní papír  
 psací potřeby (blok, pastelky)  
 obálky a dopisní papíry + známky  
 knížka, hudební nástroj  
 plastiková láhev  
 batoh 

  
  Doporučujeme: 

 pro neplavce kruh nebo křidélka  
 kapesné 

Nedoporučujeme: 
cenné věci, větší finanční obnosy, elektroniku 
nejsme vybaveni uzamykatelnou úschovnou, cenné věci bez předchozí domluvy s vedoucími si 
účastníci vezou na vlastní riziko (mobilní telefony je možné uschovat u vedoucích) 
  
!!! při příjezdu odevzdejte v obálce: 
kartičku zdravotní pojišťovny – nejlépe kopii 
očkovací průkaz dítěte  - nejlépe kopii 
pokud máte, tak průkazku ZTP – nejlépe kopii 
Písemné prohlášení rodičů 


