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          DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
Vážení rodiče, nabízíme Vám přihlášku na stanový sportovní tábor v Caparticích, který 
se uskuteční od neděle 4. 7. 2021 do pátku 16. 7. 2021 a je určen pro děti ve věku 7-15 
let, /pro dorost 15-18 let pak pořádáme speciální týdenní “DOROSŤÁK”/. Cena dětského 
tábora 4 100 Kč zahrnuje dopravu autobusem do Capartic a zpět, úrazové pojištění, 
stravu 5x denně, programový servis.

Jsme sportovní klub, jehož hlavní činností jsou právě tři prázdninové táborové týdny. 
Jsme skupina cca 30 lidí, kteří neváhají svou dovolenou věnovat přípravě táborových 
her.  A to jednoznačně proto, že nás to baví. Všichni naši vedoucí jsou starší 18 let 
a absolvovali minimálně základní školení táborového instruktora. Neváháme investovat 
sami do sebe, a proto se pravidelně vzděláváme na seminářích nejrůznějšího zaměření. 
Letošní tábor bude už 45. v pořadí.

Tábor pořádáme na krásné capartické louce blízko Klenčí pod Čerchovem 
/CHKO Český les/. Spíme ve stanech s konstrukcí, podlážkami a postelemi.

Vaše děti stráví 13 dní pestrého sportovního i nesportovního programu ve skupině 
celkem cca 50 dětí. Upřednostňujeme různorodý program před úzkým zaměřením. Naší 
metodou ověřenou zkušenostmi je program pro malé i velké děti namíchané 
do společných družstev. Sportovní aktivity nejsou specializované na jednotlivá odvětví, 
ale naopak nabízejí od každého trochu. Téma tábora i etapové hry jsou každoročně 
originálem.

Máme rádi rodiče, co se ptají, a proto Vám poskytneme jakékoli informace o naší 
činnosti. Jednou z možností je i reference od plzeňské Krajské asociace sportu pro 
všechny, jejímiž jsme členy. Také na požádání předáme kontakt na rodiče dětí, které 
již léto v Caparticích zažili. Kompletní foto archiv, další podrobné informace a přihlášky: 
www.taborcapartice.cz

*dotazy k přihláškám: Renata Lišková, +420 724 231 605, liskovaren@seznam.cz
*hlavní vedoucí tábora: Davide Vitale, +420 776 324 444, davide.vitale51@yahoo.com
*adresa spolku: SK SPARTAK PLZEŇ z.s., Karla Vokáče 2619/25, 301 00 Plzeň
*adresa tábora: Tábor Capartice, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, 
*telefonní spojení během tábora: +420 733 783 838

http://www.taborcapartice.cz
mailto:liskovaren%40seznam.cz?subject=
mailto:davide.vitale51%40yahoo.com?subject=


jméno dítěte ............................................................................................................................

adresa ................................................................................................... PSČ ........................

rodné číslo...............................................................zdravotní pojišťovna................................

jméno matky / otce..................................................................................................................

kontaktní telefon a e-mail matky / otce..................................................................................

telefon, na kterém budete k zastižení v průběhu tábora.……..................................................

podpis zákonného zástupce ...................................................................................................
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          PŘIHLÁŠKA  *e-mailem nejpozději do 21. 3. 2021

Souhlasím s uveřejněním fotografií 
výše uvedeného dítěte do fotoarchivu 

na webových stránkách 
www.taborcapartice.cz

          PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  *5.7.2020
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jméno a příjmení dítěte ...........................................................................................................
 

rodné číslo...............................................................................................................................

zdravotní pojišťovna................................................................................................................

prodělané choroby: morbilli, varicella, parotitis epidemica, rubeola, otitis media ac., apod
 

současný zdravotní stav (choroby, pro které je léčen):

případná zdravotní a sportovní omezení:

dítě je řádně očkováno proti:

alergie:
 

trvale užívané léky: 

V souladu se zdravotními předpisy, že hromadných zotavovacích akcí se mohou účastnit 
pouze děti zdravé a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně,
že dítě MŮŽE – NEMŮŽE být umístěno v táboře se sportovním zaměřením.

                                                                                     datum razítko a podpis lékaředatum a podpis zákonného zástupce

Vážení rodiče, pokud máte zdravotní 
kartu na jiném formuláři, přijmeme ji jen 
v případě, že v ní budou uvedeny údaje 
totožné s údaji v našem formuláři. 
Věnujte prosím zajištění správnosti 
údajů náležitou pozornost, jde o bezpečí 
vašeho dítěte. Předem děkujeme 
za spolupráci a pochopení. 
Zdravotní karta má platnost jeden rok.

V případě akutního zhoršení zdravotního 
stavu dítěte souhlasím s jeho 
transportem do zdravotnického zařízení 
v doprovodu táborového vedoucího.

          ZDRAVOTNÍ KARTA  *e-mailem do 23. 5. 2021 + originál  k odjezdu 4. 7. 2021
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Vážení rodiče, předkládáme Vám přihlášku na stanový tábor v Caparticích, který 
se uskuteční od neděle 4. 7. 2021 do pátku 16. 7. 2021 pro děti ve věku 7–15 let.

Cena tábora je  4 100 Kč. Částku prosím uhraďte převodem na číslo účtu: 75210002/2700 
UniCredit Bank, variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno dítěte. Platbu proveďte do 23. 5. 2021. Jestliže budete potřebovat vystavit fakturu, 
kontaktujte prosím Hanu Perkovou: +420 774 532 946, hana.perkova@gmail.com, 

v případě, že se po zaplacení Vaše dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu tábora
zúčastnit, platí tyto storno podmínky:
_ohlášení neúčasti 30-14 dní před konáním tábora - vráceno 50 % z ceny,
_ohlášení neúčasti 13-4 dni před konáním tábora - vráceno 10 % z ceny,
_ohlášení neúčasti   3-1 den před konáním tábora - nevrací se nic.

Odjezd dětí na tábor je v neděli 4. 7. 2021 ve 14 hodin autobusem z ulice Lochotínská 
v Plzni z parkoviště u obchodního domu s koberci (dříve Jysk, ještě dříve Baumax) 
v blízkosti zahradnictví Fišer (viz. odkaz google na www.taborcapartice.cz). Příjezd dětí 
z tábora je v pátek 16. 7. 2021 mezi 15.15 a 15.30 hodin tamtéž. 
Pokud situace dovolí, bude možné děti navštívit v sobotu 10. 7. 2021 od 9.30. Tábor je 
umístěn v lese v místě zvaném nad Výhledy (Klenčí pod Čerchovem). Pokud přijedete 
autem, žádáme Vás o jeho odstavení na parkovišti u silnice II/189 směr hraniční přechod 
Lísková – hned u odbočky do chatové osady Capartice. Dále pokračujte pěšky, 
ze silnice po cestě vpravo až k chatám, kde bude cesta označena směrovkami. 
Auty nevjíždějte do prostoru rekreační oblasti!!!

Adresa tábora: Tábor Capartice, 345 34 Klenčí pod Čerchovem. V případě nutnosti 
je možné využít telefon do tábora, číslo bude uveřejněno na www.taborcapartice.cz 
a bude Vám také sděleno při odjezdu dětí z Plzně. Na webových stránkách také 
naleznete všechny uvedené informace, kompletní fotoarchiv a další zajímavosti 
o našem táboře. Přikládáme seznam věcí, který je nutno dodržet. Počítejte s chladným 
a deštivým počasím. Máme k dispozici pouze stany.

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 21. 3. 2021 e-mailem na adresu Renaty 
Liškové liskovaren@seznam.cz. Upozorňujeme, že tábor má omezenou kapacitu a o 
přijetí Vašich dětí na tábor rozhodne pořadí doručení Vašich přihlášek na níže uvedenou 
adresu. V případě zájmu proto rozhodně nečekejte s odesláním přihlášky do uvedeného 
data, ale odešlete jí co nejdříve. 

Od lékaře potvrzenou zdravotní kartu odešlete do 23. 5. 2021 e-mailem na adresu 
Renaty Liškové liskovaren@seznam.cz. Pokud máte zdravotní kartu na jiném formuláři, 
bude přijata jen v případě, že bude tento formulář obsahovat bez výjimky totožné údaje s 
těmi, které uvádí náš formulář. Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte a společně s průkazem 
pojištěnce a originálem zdravotní karty předejte táborovému vedoucímu u autobusu v 
den odjezdu na tábor.

PROSÍME O AKTUÁLNÍ ÚDAJE A DODRŽENÍ VŠECH TERMÍNŮ.
O tábor je velký zájem a v případě, že nezašlete včas příslušné doklady nebo platbu, 
bude Vaše dítě nahrazeno někým jiným!!!  Prosíme, nedávejte dětem na cestu velké 
množství jídla – stravování začíná ihned po příjezdu svačinou!

Na všechny děti se těší tým capartických vedoucích.

          PODMÍNKY A INSTRUKCE
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          CO VZÍT S SEBOU NA TÁBOR?
*potvrzenou zdravotní kartu,
*potvrzení o bezinfekčnosti (potvrdí rodiče a odevzdají u autobusu),
*kartu pojištěnce (rodiče odevzdají u autobusu),

*teplý spacák, případně ještě deku (noci jsou chladné), 
*karimatka se hodí, ale není povinná,
*kartáček a pastu na zuby, kelímek, hřeben, zrcátko, ručníky, toaletní papír, 
*krém na opalování a na obličej, pomáda na rty, repelent, sluneční brýle,

*hrnek na pití (plechový nebo z umělé hmoty),
*ramínko na šaty, 
*baterku s náhradní žárovkou a baterkami,
*tužku, zápisník, dopisní papíry nebo korespondenční lístky,
*případně drobné hry, hudební nástroje, pastelky…
*kapesné maximálně 100 Kč,
*turistické oblečení (kalhoty, bundu), menší batoh, láhev na pití do batohu.

věci sbalit nejlépe do kufru (označit jménem, výška položeného kufru musí být 
max. 30 cm, aby bylo možné ho zasunout pod postel ve stanu.

oblečení pro pobyt:  
*teplákové soupravy – nejméně 2 + 1 teplou na spaní + nejméně 2x náhradní tepláky, 
teplou a slabší mikinu, trička s krátkým a dlouhým rukávem, spodní prádlo, ponožky 
na každý den nejméně 1x (plus teplé na noc, silnější do gumovek), kraťasy, plavky, 
kšiltovku (proti sluníčku), šátek, pláštěnka, gumovky, botasky 2x, sandále.

Dejte dětem oblečení v dostatečném množství pro případné deštivé počasí. Počítejte i 
s velmi chladnými nocemi!!! Bez funkčních gumovek a pláštěnky bez děr děti na tábor 
neposílejte!!!

upozornění: 
V Caparticích panuje často velmi vlhké počasí. Pokud si s sebou dítě přiveze telefon, 
mp3 přehrávač a podobné zařízení, hrozí že se přístroj poškodí. Proto dětem 
elektroniku náchylnou na vlhkost přibalte s rozmyslem. 
Upozorňujeme, že v táboře není možnost dobití baterie mobilního telefonu! Tábor je
v místě velmi nekvalitního signálu mobilních operátorů.

místo pro vaše poznámky:

Případné dotazy směřujte na hlavního vedoucího dětského tábora:
Davide Vitale_mobil: 776 324 444_e-mail: davide.vitale51@yahoo.com 
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  PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  *4. 7. 2021

prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti: 

..................................................................................................................................

narozenému............................................................................................................

bytem .......................................................................................................................

změnu režimu, 

dítě 

A) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, ani další  příznaky infekce 
COVID19 tj. kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu) 

B) není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s 
osobami, které onemocněli infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy a 
ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti není 
nařízeno karanténní opatření

Dítě je schopno účastnit se letního tábora v Caparticích od …….....…. do ...……........ 

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé. 

Zároveň potvrzuji,že mám povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění u dítěte 
do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické 
stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.

datum (ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor)   
                                               

...........................................

podpis zákonného zástupce

............................................. 


