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Všeobecné informace a podmínky pro letní tábory 2018 

 

1) Dětský tábor je určen pro děti od 6 do 11 let a uskuteční se od pátku 20.7.2018 

do neděle 29.7.2018 v Travné u Javorníka. Orelský tábor je určen pro děti od 

11 let a uskuteční se od pátku 27.7.2018 do neděle 5.8.2017. Orel je 

křesťanská sportovní organizace a tábor je veden v křesťanském duchu. 

 

2) Účastníka tábora přihlašuje jeho rodič nebo zákonný zástupce přes webový 

formulář na stránce www.orel-vb.cz/tabor2018. 

 

3) Přihlášky jsou přijímány do konce května 2018, tj. čtvrtek 31.5.2018. Při 

přihlašování mají přednost členové Orla, ostatní účastníci budou přijímáni v 

pořadí, v jakém odeslali své elektronické přihlášky.  

 

4) Odesláním přihlášky rodiče nebo zákonný zástupce účastníka: 

a. Souhlasí s tímto dokumentem 

b. Zaručuje správnost údajů uvedených v přihlášce 

c. Souhlasí, že údaje uvedené v přihlášce mohou být použity v databázi 

účastníků, která slouží pouze pro potřebu organizačního týmu 

 

5) Po odeslání přihlášky je do e-mailové schránky, která byla vyplněna 

v přihlášce, odeslána automaticky vygenerovaná zpráva, která obsahuje kopii 

údajů vyplněných v přihlášce a odkaz na důležité dokumenty (bezinfekčnost a 

souhlas se zveřejňováním obrazových a video záznamů viz níže). Tento e-mail, 

prosím, vytiskněte, zkontrolujte správnost údajů, podepište a odevzdejte při 

odjezdu na tábor.  

 

6) Účastnický poplatek pro rok 2018 činí 2700,-Kč pro členy Orla a 2900,-Kč pro 

nečleny.  

 

7) Způsob platby:  

a. pouze na účet: 1800267349/0800 

b. jako variabilní symbol uveďte číslo 4444 

c. do pole zprávy pro příjemce uveďte: „Tábor - jméno a příjmení 

účastníka“  

d. Částka musí být uhrazena a připsána na účet příjemce nejpozději do 

soboty 30.6.2018. Pokud částku neuhradíte do tohoto termínu, 

přihláška propadá. 

 

 

8) Čas a místo odjezdu na tábor bude upřesněno nejpozději do neděle 1.7.2018 

na stránce http://www.orel-vb.cz/tabor2018/  a budete informování také e-

mailem. O případné přepravě zavazadel budete informování stejným 

způsobem. 

 

http://www.orel-vb.cz/
mailto:info@orelvb.cz
http://www.orel-vb.cz/
http://www.orel-vb.cz/tabor2018/


 

Tento dokument obsahuje 3 strany, 17 bodů. 
www.orel-vb.cz info@orelvb.cz  2 

9) V den odjezdu na tábor je potřeba odevzdat: 

a. Vytisknutou a podepsanou přihlášku (e-mail – viz bod 5) 

b. Vytisknutou, vyplněnou a podepsanou bezinfekčnost a souhlas 

s ošetřením dítěte 

c. Originální kartičku pojištěnce účastníka 

Bez splnění těchto 3 bodů se nemůže dítě účastnit tábora. Dále bychom Vás 

chtěli požádat o udělení souhlasu se zveřejňováním obrazových a video 

záznamů pořízených během této akce. Souhlas je trvalý a nemusíte ho tedy 

udělovat znovu, pokud jste tak učinili například minulý rok. Více informací 

naleznete v dokumentu „Souhlas - obrazové záznamy“. Tento souhlas můžete 

také odevzdat při odjezdu na tábor. 

 

10) Na stránce http://www.orel-vb.cz/tabor2018/ naleznete tyto dokumenty: 

a. Všeobecné podmínky pro tábory 2018 

b. Bezinfekčnost a souhlas s ošetřením dítěte 

c. Souhlas se zveřejňováním obrazových záznamů 

d. Seznam doporučených věcí 

e. Ilustrovaný průvodce balením, aneb na co si dát pozor 

 

11)  Cenné věci na tábor nepatří, proto šperky, hodinky, mobily a jinou techniku 

nechejte dětem doma (v Travné stejně není signál). Organizátoři akce 

nezodpovídají za ztrátu těchto cenných věcí. 

 

12)  Návštěvy rodičů na táboře nejsou vítány. Hrubě narušují táborový život a 

příběh a vytváří i slzy smutku v očích těch dětí, jejichž rodiče zákaz návštěv 

respektovali. Děkujeme za pochopení. 

 

13) V případě dotazů: 

a. Hlavní vedoucí dětského tábora:  

Radomír Nádvorník, tabor@orelvb.cz, 723 626 505 

b. Hlavní vedoucí orelského tábora: 

         Jan Fojtík, tabor@orelvb.cz, 777 557 624 
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14) Doporučený seznam věcí naleznete v dokumentu „Seznam doporučených věcí“ 

– viz bod 10d. 

 

15)  Označte prosím kufr nebo tašku s věcmi i věci samotné monogramem, popř. 

přiložte písemný seznam věcí. Je to drobnost, která šetří čas i nervy. 

 

16)  Na cestu na tábor:  

a. Jídlo pouze na cestu 

b. Pití v PET láhvi 

c. Kapesné max. do 200,-Kč 

 

17)  V případě hrubého porušení táborového řádu může být účastník poslán 

z tábora domů bez nároku na vrácení peněz.  

 

 

 

 

http://www.orel-vb.cz/
mailto:info@orelvb.cz

