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Informace k táborovému 

pobytu Castor Camp 

Odjezd a příjezd na tábor 

Místem odjezdu a registrace na tábor je autobusové nádraží Černý Most. Před samotným 
odjezdem upřesníme konkrétní polohu táborového týmu, abyste nás co nejjednodušeji našli.  

Doprava na tábor i zpět je zajištěna moderním klimatizovaným autobusem. 

Registrace účastníků bude v den odjezdu (neděle 29. 6. 2014) probíhat od 9.15 do 10.15 hodin. 
Prosíme všechny rodiče, aby se s dětmi dostavili v tomto čase. V případě jakýchkoliv komplikací 
v den odjezdu nás, prosím, neprodleně informujte (kontakty viz níže). 

Příjezd z tábora bude v pátek 11. července rovněž na autobusové nádraží Černý Most, a to v době 
mezi 12. a 13. Hodinou. Přesnou dobu příjezdu nemůžeme předem určit, avšak cestou 
z táborového pobytu budeme informace o současné poloze a předpokládané době příjezdu 
aktualizovat na našich webových stránkách. 

Děti mladší 18 let budou v den příjezdu předány pouze jejich zákonným zástupcům. V případě 
vyzvednutí účastníka jinou osobou je nezbytně nutné o tomto předem informovat hlavní vedoucí 
Castor Campu a při odjezdu na tábor odevzdat písemný souhlas s odevzdáním dítěte do rukou 
jiné osoby (takový dokument by měl obsahovat následující informace: jméno zákonného zástupce, 
jméno dítěte, datum narození dítěte, jméno zmocněné osoby, den příjezdu z letního tábora, datum a 
podpis zákonného zástupce).  

Děti starší 15 let mohou po příjezdu z tábora odcházet samy pouze po předchozí domluvě rodičů 
s hlavní vedoucí Castor Campu. 

Co přinést k odjezdu 

Prosíme všechny rodiče, aby k registraci účastníků na tábor přinesli následující dokumenty: 

 Nástupní list na Castor Camp (obsahuje dotazník, potvrzení o zdravotní způsobilosti a 
prohlášení o bezinfekčnosti) 

 Originální přihlášku (platí pro rodiče, kteří neposlali přihlášku poštou, ale mailem) 

 Kartičku pojištěnce, případně její oboustrannou kopii 

 Pravidelně užívané léky účastníka s popisem, případně jiné potřebné léčivé přípravky. 

Kapesné 

V táborovém areálu bude denně otevřen malý bufet se sladkostmi, slanými dobrotami a 
zmrzlinami, kde mohou děti nakupovat, v průběhu táborového pobytu také absolvujeme jeden 
výlet do okolí. Proto doporučujeme kapesné ve výši 300 až 600 Kč podle uvážení rodičů. 
Rodičům mladších dětí nabízíme uschování kapesného u táborových vedoucích (v takovém 
případě prosíme odevzdat částku v popsané obálce při registraci účastníka). 
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Táborová pošta 

Dopisy a pohlednice můžete dětem posílat na následující adresu: 

Letní tábor Castor Camp 
RS Star Line Svor 
Svor 8 
471 51 

Protože bude ve stejném areálu současně probíhat i jiný táborový pobyt, je nezbytné uvést, že 
zásilku posíláte pro účastníka Castor Campu. 

U registrace účastníků je možné předat vedoucím pohlednice, které budou dětem podle pokynů 
rodičů rozdávány společně s pohledy a dopisy doručenými poštou. V takovém případě prosíme o 
odevzdání v označeném obalu (obálka, sáček,…). 

Návštěvy 

Návštěvy táborníků na Castor Campu jsou povolené, nicméně by neměly zasahovat do 
každodenního programu tábora. Vhodnou denní dobou je polední klid a období mezi večeří a 
večerním programem. Veškeré návštěvy musí být předem nahlášené hlavní vedoucí Castor 
Campu, a to především z důvodu konzultace vhodného data a času návštěvy. Vstup cizích osob 
do areálu tábora je možný pouze se souhlasem vedení tábora.  

Prosíme rodiče, aby návštěvu svého dítěte na Castor Campu pečlivě zvážili, především u malých 
dětí mohou působit spíše negativně (děti pláčou při odjezdu rodičů, chtějí s nimi odjet domů, 
v dalších dnech se jim více stýská).  

Táborový blog, vzkazovník 

Na našich webových stránkách www.castorcamp.cz budeme v sekci Táborový blog denně 
aktualizovat informace o probíhajícím programu, dle možností rovněž přidáme fotografie či 
videa z uplynulého dne. Prosíme o případné omluvení při technických potížích (aktuálnost webu 
se bude odvíjet od náročnosti denního programu a rychlosti internetového připojení).  

Zároveň všem rodičům nabízíme možnost využít táborový vzkazovník, který rovněž naleznete 
na našich webových stránkách. Prostřednictvím jednoduchého formuláře můžete kdykoliv 
svému táborníkovi poslat libovolně dlouhý vzkaz, stačí pouze vyplnit příslušné položky (jméno 
dítěte a autora příspěvku – zde stačí například „Máma s tátou“ atp.). Takto přijaté vzkazy 
budeme každé ráno vyvěšovat na táborovou nástěnku.  

Doufáme, že i v době mobilních telefonů, mailů a jiných komunikačních aplikací si náš 
vzkazovník najde své uplatnění.  

Co s sebou nebrat  

Nedoporučujeme vozit na tábor jakékoliv cennosti, drahou elektroniku, mobilní telefony, MP3 
přehrávače, notebooky, tablety, stejně tak jako cenné šperky apod. Dále rodiče prosíme, aby 
dětem nedávali nebezpečné předměty, jako jsou nože, kuličkové pistole, zapalovače, sirky aj.  

Pokud s sebou táborník bude mít mobilní telefon, prosíme o respektování táborového programu, 
tedy směřování hovorů do doby poledního klidu a především mimo denní program. 
V neodkladných záležitostech můžete kdykoliv telefonicky kontaktovat hlavní vedoucí Castor 
Campu či oddílové vedoucí.  

http://www.castorcamp.cz/
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Za ztrátu, odcizení či poškození výše jmenovaných předmětů nenesou vedoucí Cator Campu 
zodpovědnost.   

Poplatky u lékaře 

V případě nutnosti návštěvy lékaře bude po dobu tábora k dispozici smluvní lékařka MUDr. Zina 
Ropková, v akutních případech využijeme služeb nemocnice v České Lípě. Regulační poplatky za 
návštěvu lékaře a za recept budou v takových případech uhrazeny vedením tábora a při návratu 
z táborového pobytu účtovány rodičům.  

Kontakty na vedení tábora 

Po dobu táborového pobytu nás můžete kdykoliv kontaktovat na následujících telefonních 
číslech: 

Hana Dittrichová, hlavní vedoucí tábora: +420 774 716 774 

Anna Šálená, táborová zdravotnice: +420 776 808 180 

Oddíloví vedoucí: 

Karel Berounský: +420 777 326 412 

Honza Bubák: +420 776 756 996 

Anna Lipoldová: +420 724 687 529 

Anna Nováčková: +420 603 242 847 

Kristýna Stupková: +420 728 585 278 

Veronika Stupková: +420 723 147 814 

Pro akutní záležitosti doporučujeme volat na číslo +420 774 716 774 

Několik tipů na závěr 

 Seznam doporučeného vybavení táborníka naleznete v samostatném dokumentu. 

 Doporučujeme označit zavazadla, oblečení a jiné předměty jmenovkou či značkou dítěte 
a sepsat seznam zabalených věcí. Především u mladších účastníků taková předtáborová 
příprava zjednoduší balení zavazadla na cestu domů a může zabránit případné ztrátě či 
záměně vybavení. 

 Prvním jídlem bude v den příjezdu večeře, proto doporučujeme přibalit malou svačinu 
na cestu. Zvažte, prosím, výběr surovin, veškeré nesnědené, rychle se kazící potraviny 
budou ještě první večer od dětí vybrány, abychom předešli případným zdravotním 
komplikacím při pozdní konzumaci.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Táborový tým Castor 
Campu je Vám plně k dispozici. 


