
MILÍ  RODI ČE,  KAMARÁDI 
A  PŘÍZNIVCI! 

Nabízíme Vám již XII. ročník letního tábora v malebné oblasti 
Beskyd, u obce Ostravice. Po celou dobu pobytu bude běžet táborová 
hra na motivy knihy a filmu PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE.  

„Nebezpečné putování,  jehož cílem má být zničení prokletého prstenu moci, pokračuje. A opět je hlavním 
hrdinou hobit Frodo Pytlík. Ten získal od svého strýce Bilba Pytlíka magický prsten, po kterém touží 
temný pán Sauron a tak se dostal do samotného centra souboje mezi silami světla a temnot. Frodo jako 
vůdce společenství složeného z jeho přátel -  hobitů Samvěda Křepelky, Smíška a Pipina, čaroděje 
Gandalfa Bílého, elfského prince Legolase, trpaslíka Gimliho a dědice Gondorského trůnu Aragorna, 
pokračuje v cestě k Hoře osudu, aby zde prsten jednou provždy zničil….“ 

Ale nebojte se, určitě si také dosyta užijeme okolní krásné přírody, čeká Vás spousta zajímavých her na 
louce, v bazénu i v lese, spousta báječných aktivit a napínavých soutěží. U hotelu je pro nás k dispozici 
antukové i asfaltové hřiště, ohniště, venkovní bazén s možností zastřešení (hloubka 1,10 m) a krásná 
beskydská příroda všude kolem. Tábor je vhodný pro samostatné děti školního věku. Kapacita je 
omezena na max. 56 dětí (4 smíšené oddíly).  

Bližší informace o pobytu, o nás a bohatou fotodokumentaci z minulých akcí najdete na našich webových 
stránkách www.eico.cz . Po celou dobu tábora bude opět fungovat táborové on-line zpravodajství na 
adrese http://tabor.eico.cz/ , takže se denně pohodlně na internetu můžete dozvědět vše o aktuálním dění 
na táboře a bodování soutěží, můžete zkontrolovat své potomky na aktuálních fotografiích vždy 
z předchozího dne a zaslat jim pozdrav mailem. 

Zahájení pobytu je v pondělí 24.7. 2017 obědem, ukončení pak v neděli 30.7. 2017 snídaní. 

UBYTOVÁNÍ:  

Horský hotel Liptov , Ostravice č. 01272, 739 14 Ostravice  http://horskyhotelliptov.wz.cz/ 

3 - 4 lůžkové pokoje, většina s vlastním sociálním zařízením, klubovna, bazén, hřiště. 

STRAVA: 

5x denně podle norem školního stravování, pitný režim zajištěn po celý den. 

CENA: 

3.500,- Kč za dítě 

Vážíme si Vaší přízně, a proto jsme pro děti, které s námi v loňském roce již byly na táboře, příp. se 
zúčastnily našich víkendových pobytů, připravili slevu ve výši 100 Kč, tj. 3.400,- Kč za dítě s nárokem 
na slevu. Tento bonus platí také v případě přihlášení více sourozenců na stejný tábor. Slevy se nesčítají. 

V ceně pobytu je zahrnuto: doprava autobusem, zajištění programové náplně, strava a ubytování, 
používání bazénu, náklady na dozor vedoucích a zdravotníka, věcné odměny pro výherce soutěží, 
materiál pro rukodělné činnosti a hry, správa táborového webu.  

DOPRAVA: 

Doprava je zajištěna po trase Klimkovice - Ostrava - Ostravice a zpět objednaným autobusem. Místa 
srazu účastníků a doba odjezdu budou upřesněny mailem všem přihlášeným do 30.června 2017 a budou 
rovněž  zveřejněny na stránkách www.eico.cz . 

BEZPEČNOST  DĚTÍ:  

Akce probíhá v rekreačním středisku vyhrazeném výlučně pro pobyt dětí tábora. U dětí je stálý dozor 
vedoucích a instruktorů. Naši vedoucí mají dlouhodobé zkušenosti v organizaci dětských aktivit. Po celou 
dobu pobytu je v táboře přítomen zdravotník. 

Bližší informace a podrobné pokyny k táboru Vám budou zaslány mailem do 30.6.2017. 

Při nástupu na tábor prosím odevzdejte vedoucímu v obálce se jménem dítěte 
- ORIGINÁL či KOPII pr ůkazky zdravotní pojišťovny  
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře (vzor viz další strana) 
POTVRZENÝ dětským lékařem. Posudek je možno použít i v jiném formátu či dříve vydaný, např. 
pro školu v přírodě, lyžařský výcvik, sportovní soustředění apod., ne však starší jednoho roku.  
U vedoucího také při nástupu na tábor a předání dítěte podepíšete Prohlášení o bezinfekčnosti.  

Bez těchto dokumentů NEMŮŽE být dítě na tábor přijato!  

ZPŮSOB  PŘIHLÁŠENÍ:          !!! N O V I N K A !!!  

Vyplňte přihlášku na odkazu https://goo.gl/forms/iueJPdwmwGmeaVm92 ve všech požadovaných kolonkách. Při 
správném odeslání Vám kopie přihlášky obratem přijde na Vámi uvedený mail. Toto není závazným 
potvrzením přijetí dítěte na tábor, informace o předběžné rezervaci místa spolu s údaji k platbě Vám bude 
zaslána do 3 dnů osobním mailem. Do turnusu budou účastníci závazně řazeni podle data přijetí platby 
až do naplnění kapacity tábora, tj. 56 dětí, přihlášky došlé následně evidujeme pouze jako náhradníky. 

Závazná rezervace místa Vám bude potvrzena mailem po přijetí zálohy/platby na náš účet V případě 
zálohové platby je místo dítěti rezervováno do 15.6.2017.  Do tohoto data je potřeba doplatit zbytek ceny. 

Konečná uzávěrka přihlášek je 31.5.2016  nebo do zaplnění kapacity tábora, tj. 56 přihlášených dětí. Tábor 
se koná při min. počtu 30 dětí.  Při nižším počtu zájemců Vám bude nabídnut náhradní program (jiný 
tábor), příp. Vám bude vrácena plná cena poukazu.  

PLATBA:  

Zálohu za pobyt ve výši 1.500,- Kč za dítě je nutno uhradit nejpozději do 15.května 2017. Vzhledem 
k velkému zájmu o tábor doporučujeme zaplatit zálohu co nejdříve. Doplatek je nutno následně uhradit do 
15.června 2017. Je rovněž možno provést celou platbu najednou. 

Platbu je možné provést: 

- platbou z Vašeho účtu na účet pořadatele tábora:  
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:  231208036 / 5500 
Jako variabilní symbol prosím uveďte úplné rodné číslo dítěte bez lomítka (pokud platíte za více dětí 
nebo sourozenců, platbu proveďte naráz pod jedním rodným číslem, např. nejstaršího z dětí, vy i my 
ušetříme za poplatky, děkujeme). 
Do poznámky k platbě prosím uveďte jméno dítěte a text Tábor PP. 

- fakturou  (využití FKSP apod.): 
V takovém případě je nutná předešlá písemná (na adresu Eko-info centrum Ostrava z.s., Brandlova 6, 
702 00  Ostrava) či mailová objednávka (na mail info@eico.cz) od organizace, která platbu následně 
provede, faktura bude objednateli zaslána obratem. 

STORNO  PODMÍNKY:  

A/  V případě doložené nemoci dítěte v termínu odjezdu účtuje pořadatel jednorázový storno poplatek ve 
výši 500,-  Kč (potvrzení lékaře je nutno doložit nejpozději v den nástupu). Zbylá částka bude vrácena. 

B/   Zaplacená částka je vratná po odečtení manipulačního poplatku 200,- Kč za náklady pořadatele pouze 
do 15.června 2017. Při zrušení účasti do 1.července 2017 vracíme 50% ceny, později se poplatek nevrací 
(výjimka viz bod A), můžete však za dítě poslat náhradníka, předem nás o změně informujte. 

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora se nevyčerpaná částka nevrací.  

KONTAKTY: 

info@eico.cz,  I.Mariánková � 737 505 288, J.Divincová � 737 711 798   

Pokud jste na tomto informačním listu nenašli něco, co by Vás zajímalo, zavolejte, napište, pošlete mail! 

Těšíme se na Vás! ☺☺☺ 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře 

 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 
 
.………………………………………………..............................………………………………
datum narození: 
 
.………………………………………………..............................………………………………
adresa místa trvalého pobytu: 
 
.………………………………………………..............................……………………………… 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na letním táboře 

a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)  
 
.………………………………………………..............................……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO   -   NE*) 
 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .………………………………………………................... 
 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) .………………………………………. 
 
d) je alergické na .………………………………………………..............................…………...  
 
.………………………………………………..............................………….………………….. 
 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  
 
.………………………………………………..............................……………………………… 
 
 
 

datum vydání posudku podpis, jmenovka lékaře 
 
 
 

razítko zdravotnického zařízení 
 
*) Nehodící se škrtněte.  


