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Propozice tábora 
 

pro koho: děti od 8 do 15-ti let 

pořádá: CCzzeecchhTTrrii  KK..  TTeeaamm  PPaarrdduubbiiccee 

  Jan Taufer a Petr Jandera 

  +420 724 574 509 nebo +420 777 261 266 

  czech.kt@gmail.com, www.czechmankidsteam.tode.cz  

termín: 7.-13. července 2014 

místo:  rekreační oblast Milovy, Žďárské vrchy 

ubytování: Chatky Penzionu Solitary, Milovy 34, 592 02 Svratka   

kapacita: počet omezen na max. 18 míst  

cena:  4690,- Kč pro širokou veřejnost 

4190,- Kč pro členy CzechTri K. Teamu 

(možno uplatnit dohodnuté slevy z programu Triatlon děti/Czech.K.T.) 

platba na účet: 2400505787/2010, Fio banka a.s. 

(do 13.6.2014, poté plus  500,- Kč, storno: od  23.6. 50%, od 30.7. 100%) 

přihlášky: pouze na e-mail(!) 

- jméno a příjmení, dat. narození, adresa, tel. kontakt,... viz přihláška níže 

- plavecká zdatnost (neplavu kraul, plavu kraul, plavu vše, plavu závodně) 

- cyklistická zdatnost (jezdím MTB, jezdím silnice, jezdím oboje) 

Harmonoram:  odjezd autobusem v pondělí 7.7.2014 v 9:00 od parkoviště u Ideonu (GPS: 

50°2'4.563"N, 15°46'52.995"E, ul. Jiráskova), sraz v 8:30. Po domluvě možný nástup 

v Chrudimi, ev. Hlinsku. Doprava kol zajištěna. 

individuální doprava – cca v 10:30 v penzionu Solitary (GPS:  49°39'40.466"N, 16°5'50.196"E) 

pobyt začíná ubytováním v chatkách penzionu Solitary a obědem. 

pobyt končí snídaní, balením a úklidem. Odjezd zpět v neděli 13.7.2014 v 10:30, návrat do 

Pardubic v neděli cca v 11:45. 

Náplň: Klasická táborová činnost a táborové hry se sportovním zaměřením 

- plavání – plavání a plavecké hry na otevřené vodě (Milovský rybník), ev. 

technické hry v krytém bazénu 

- atletika – základní běžecké dovednosti, orientační běh, atletické hry 

- cyklistika – cyklo-výlety po asfaltových a zpevněných cestách, nácvik 

technických dovedností vč. MTB, (tratě v Novém Městě na M., muzeum cyklistiky 

v Nových Hradech, lezecká stěna na Třech studních, ...) 

- přechody mezi disciplínami triatlonu i jiných „-tlonů“, týmové hry 

- míčové hry – k dispozici hřiště 

- Triatlonový mini-závod, tentokrát ve stylu „Ironman“ 

hostem a průvodcem zde bude Petr vabroušek 

Pořadatel dále disponuje 

- vlastním depem pro triatlon 

- vlastními tréninkovými pomůckami – míče, balanční pomůcky, overbaly, 

medicimbaly, expandery (pro běh i plavání), plaveckými pomůckami (desky, 
ploutve, packy, adal.), balance-stepy, švihadla, atd. 

- vlastní podvodní kamerou, diagnostickým SW. 

K dispozici je velkoplošná obrazovka pro promítání – budou probíhat krátké přednášky 
o klonech triatlonu (olympijský, Ironman, Xterra, zimní triatlon)  a videorozbory 
plavecké a běžecké techniky. 

S sebou: -      trička s krátkým i dlouhým rukávem, spodní prádlo, tepláky, kraťasy, mikina, bunda, 

nepromokavé oblečení (pláštěnka), kšiltovka, pyžamo 

- toaletní potřeby, ručník, kapesníky, krém na opalování 

- sluneční brýle, lahev (vhodná i na kolo), baterka (čelovka), obuv na přezutí, batůžek 
(vhodný i na kolo) 

- sportovní vybavení 

o seřízené a provozuschopné kolo (MTB plus ev. silniční), 2 náhradní duše(!), 
oblečení, ev. obuv na kolo, cyklistické rukavice, helma(!!) 

o oblečení a obuv na běh (pro případ deštivého počasí lepší dvoje) 

o plavky (plavecké, ne „plážové“, lépe dvoje, ev. triatlonový komplet), plavecké 
brýle, dva ručníky 

o oblečení a obuv na sportovní hry 

- psací potřeby, ev. knížka, společenské hry (prosíme ne drahé elektronické hry, 

mobilní telefony, fotoaparáty apod. – není možné za ně ručit) 

- drobný peníz na zmrzlinu, limonádu a pohledy domů 

- očkovací průkaz, karta zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní způsobilosti, 

prohlášení o bezinfekčnosti, ev. osobní léky a způsob užívání (předat vedoucím při 
odjezdu) 

- dále dle zvážení rodičů a osobních potřeb 

Doplňující informace:  - návštěvy na táboře neomezujeme, nicméně pro hladký průběh tábora 

nedoporučujeme (příp. návštěv, prosím, ohlaste předem) 

- příp. pozdější příjezd nebo předčasný odjezd je třeba domluvit předem 

- další informace přednostně na uvedeném e-mailu, ev.  telefonu 724 574 509. 

- posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 1 roku. 

- Kontakt během tábora na uvedených tel. číslech (v době denních aktivit nemusíme být 
vždy dostupní, zavoláme ale obratem zpět). 
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Přihláška na letní sportovní tábor sport. klubu CzechtTri K. Team Pardubice (oddíl Czechman Kid’s Team) 

(vyplněnou předat spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti při odjezdu) 
 
Jméno   ……………………………………………………… 

Příjmení  ……………………………………………………… 

Rodné číslo (dat. nar.) ……………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna …………………………………………............. 

Bydliště   ……………………………………………………… 

plavecká zdatnost ………………………………………………………, cyklistická zdatnost ...………………………………… 

Přihlašujeme závazně svého syna/dceru na Letní sport. tábor 7. - 13. 7. 2014 pořádaného Czech.K.T. Pardubice. 
 
Zákonný zástupce (hůlkovým písmem) ……………………………………………………… telefon .......……………………......... 
 
Podpis zák. zástupce   ……………………………………………………… 
 
Zákonný zástupce souhlasí s uvedením rodného čísla pro ev. lékařské vyšetření nebo hospitalizaci. 
Zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií z tábora na webových stránkách pořadatele. 
Pořadatel se zavazuje k užití osobních údajů pouze v souladu s platným Zákonem o ochraně osobních údajů. 
Storno poplatky 50% ceny po 13. 6. 2014, 100% ceny po 23. 6. 2014 (v případě nemoci či jiných relevantních důvodů ev. dle dohody). 
Organizátor letního tábora je oprávněn daný turnus zrušit v případě, že se neobsadí minimální stanovená kapacita 10 dětí, nebo z jiných příčin, které realizátor nebyl schopen ovlivnit, 
storno poplatek se v takovém případě nepočítá.  

 
 

 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 

Jméno  ……………………………………………………… 
Příjmení ……………………………………………………… 
Rodné číslo ……………………………………………………… 
Potvrzuji, že výše uvedené dítě je k účasti na letním sportovním táboře  
a) Způsobilé   b) Nezpůsobilé  
c) Způsobilé za podmínky  ……………………………………………………… 
 
Posudek je platný 1 rok od data jeho vydání, pokud v průběhu této doby nedošlo z důvodu nemoci či zranění ke změně 
zdravotní způsobilosti. 
 
Potvrzuji dále že výše uvedené dítě 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO / NE 
b) má trvalou kontraindikaci proti očkování   ……………………………………………… 
c) je alergické  ……………………………………………………………………………………………………………… 
d) je léčeno  ……………………………………………………………………………………………………………… 
e) užívá léky  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Datum ………………………  Podpis a razítko ošetřujícího lékaře ……………………………………………… 
 
 


 

 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………… změnu režimu, nejeví známky onemocnění a 
nebylo mu nařízeno karanténní opatření a není mi známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou chorobou. 
 
       Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce 
 
     7.7.2014  .……………………………………………………………………… 


