
Nabízíme Vám pobyt na letním dětském táboře v jižních
Čechách www.Brloh.cz

Již po 45. pořádáme letní dětský prázdninový tábor, zaměřený na poznávání, hry a pobyt v přírodě, v nádherné 
krajině CHKO Blanský les, asi 20 kilometrů od Českého Krumlova. Tábořiště je umístěno v romantickém údolí 
Křemžského potoka na okraji lesa pod zříceninou hradu Kuklov, v blízkosti obce Brloh. Mezi tábořištěm a obcí 
Brloh se také nachází bazén umožňující koupání. V tábořišti je pevný srub používaný jako kuchyně. Ve 
velkokapacitním stanu je umístěna jídelna a za nepříznivého počasí zde probíhá program. Děti jsou ubytovány po 
dvou v podsadových stanech na pevných lůžkách. 
V roce 2023 pro Vás Spolek brložských horalů připravil celotáborovou hru Z pohádky do pohádky. Letošní 
tábor prožijí Vaše děti mezi nejrůznějšími pohádkovými postavami, kterým se budou snažit pomoci zachránit 
pohádkový les. 
  

Těm, kteří chtějí umožnit svým dětem příjemné prožití 14 dnů prázdnin, nabízíme účast. Tábor má 
kapacitu 24 dětí ve věku od 6 do 15 let. Výhodou tohoto počtu je individuální přístup vedoucích k dětem.
Personál tábora je kolektiv lidí s dlouholetými praktickými zkušenostmi s prací s dětmi, vyškoleným 
zdravotníkem, kuchařem a vedoucími. Pro děti je zajištěna doprava, strava 5x denně, výlety, vstupné, 
pojištění a dále veškeré náklady spojené s pobytem. Tábor se koná ve dnech od 12.8. do 26.8. 2023, v ceně 
4.500,- Kč a 322,-Kč (doprava). V případě zájmu se s Vámi rádi před táborem sejdeme a zodpovíme Vám veškeré
dotazy.

Odjezd 12.8. z Prahy Hlavního nádraží v 8.00hod (sraz LUXOR knihy-bude upřesněn v sms), příjezd do 
Křemže v cca 11:30 (pak přesun do tábořiště). Návrat 26.8. cca spojem, odjezd z Křemže  cca v 11hod, příjezd do 
Prahy Hl. n. (ČD) bude opět avizován zprávou sms.

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší vedoucí. Další informace rádi zodpovíme. Tel. Eva Binková 721251014 
binkova.evca@seznam.cz, 736 519 664, Martin Vašek, web: www.brloh.cz

Pokyny pro rodiče:
Tento letáček můžete předat svým známým/příbuzným. Rádi na táboře uvítáme další hravé děti.



www.Brloh.cz
Závazná přihláška na dětský letní  tábor v Brloze

Pořádá: Spolek brložských horalů    
Velimská 2606, Praha 9  190 00
IČO: 26618257;

č.ú. Fio 2301337255/2010 
Adresa tábora:Letní dětský tábor (Pod kapličkou),382 06 Brloh

------------------------------------------------------------------------------------
Turnus   4  od 12.8. do 26.8.2023 Variabilní symbol: je rodné číslo dítěte

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………………
Adresa / PSČ …………………………………………………………………………………………………….………….
Datum narození             . …………………………………………….   Třída ……….…………………………
Zdravotní pojišťovna ………………………………………..….     Rodné číslo …………………….....
Jméno a příjmení otce ………………………………………………………….……………..….…………………...
Jméno a příjmení matky ……………………………………………………….………………….…………………..
Email  rodičů  ……………………………………………………………….. Telefon a sms…………………………… 
Mé dítě na tábor odjíždí z  a bude vyzvednuto v

U svého dítěte upozorňujeme dále na :
(alergie, zdrav. Potíže, prodělané choroby )

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informace dětského lékaře :
Má všechna povinná očkování :  ano  –  ne
Datum posledního očkování proti tetanu : ………………………………………………………….…………………
Jiná sdělení, hygienické návyky  : ……………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………............
Datum : ………………………….. Potvrzení (podpis) : …………………………………..………………………
Další sdělení rodičů : ………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V  případě   vážné   nemoci   nebo   kázeňského   přestupku  dopravte  mého  syna/dceru  na 
adresu : ………………………………………………………………………….  Tel. ……………….………………………
Upozornění : Rodiče jsou povinni převzít dítě po návratu z tábora osobně nebo prostřednictvím
pověřeného zástupce staršího 18-ti let. Pozdní nástup na tábor musí být nahlášen předem, jinak
nebude možné poskytnout finanční náhradu.

V Praze dne …………………………………..               Podpis rodičů  ……………………………………………

Pokyny pro rodiče:
Přihlášku vyplňte a odešlete na naší adresu. Zaslání můžete potvrdit odesláním emailu. Přihlášky doručené do 
31.3.2023 budou přednostně zařazeny do seznamu účastníků tábora. Další přihlášky budou potvrzeny postupně, do
naplnění kapacity tábora, max. 24 dětí.

Prahy
Soběslavi
Brloha

Praze
Soběslavi
Brlohu



Žádost o příspěvek
Na úhradu pobytu dítěte na táboře

Adresa tábora: Provozovatel:
Letní dětský tábor Sdružení brložských horalů
Pod kapličkou Velimská 2606
382 06 Brloh 190 00 Praha 9

Cena :   4.500,- Kč  a  322,- Kč (doprava, přeškrtněte pokud nepožadujete)

Částku uhraďte do 10.7.2023 na účet číslo: 2301337255/2010
Žádám o poskytnutí příspěvku na tábor v termínu od 12.8. do 26.8.2023 (počet dní 14) 

pro syna/dceru...................................................................................................................

Variabilní symbol..................................dat.rození................................................................

Prohlašuji, že neuplatňuji nárok na příspěvek na tábor u jiné právnické osoby a tábor není 
dotován.

V Praze dne ...................................  Podpis rodičů ........................................................
Za správnost údajů:  Martin Vašek

Pokyny pro rodiče:
Pokud Váš zaměstnavatel přispívá na rekreaci dítěte, můžete uplatnit tuto žádost. Pokud budete mít další 
požadavky, např. na vystavení faktury zavolejte nám.



Bezinfekčnost
Prohlášení zákonných zástupců dítěte:

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil 

dítěti....................................................................................................................................

nar......................................, bytem ......................................................................................

...................................................................................................................... změnu režimu.
Dítě  nejeví  známky  akutního  onemocnění  (průjem,  teplota  apod.)  a  okresní  hygienik  ani
ošetřující  lékař  mu nenařídili  karanténní  opatření.  Není  mi  též známo,  že v posledních dvou
týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se uvedeného typu tábora ve stanoveném termínu. Jsem si vědom(a)
právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

V  ............................................. dne ................................................

Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor:

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

Pokyny pro rodiče:
Formulář o bezinfekčnosti vyplňte aktuálními údaji těsně před odjezdem dítěte na tábor. Musíme znát jeho aktuální 
zdravotní stav. Formulář nám odevzdejte při odjezdu, na nádraží. Děkujeme



Základní informace o letním táboře,
který se koná od 12.8. do 26.8. 2023.  Tábor probíhá u obce Brloh, v krásné krajině, chráněné krajinné oblasti
Blanský les asi 20 kilometrů od Českého Krumlova. Děti jsou ubytovány v podsadových stanech. Kapacita tábora je
24  dětí.  Cena  pobytu  je  4.500,-  Kč  a  322,-  (doprava).  V základní  ceně  je  zahrnuty  veškeré  náklady  spojené
s pobytem (výlety, vstupné), pojištění. Stravování 5x denně. Tábor je svým programem určen pro děti od 6 do 15
let.
Všechny Vaše další dotazy rádi zodpovíme na tel: 736 519 664 Martin Vašek
Vyplněné přihlášky odešlete, prosím, co nejdříve, pouze na základě údajů v přihlášce můžeme Vaše dítě pojistit,
uvést údaje na hromadné jízdence atd. Úhradu proveďte do 10.7.2023 složenkou nebo převodem na účet č…
2301337255 / 2010...(Fio banka), KS …308…, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (10-míst, bez lomítka). 
Odjezd 12.8.  z Prahy Hlavního  nádraží  (sraz  -  Luxor  knihy,  čas  pošleme v  sms),  příjezd  26.8.2023
odpoledne, čas příjezdu pošleme v sms zprávě. 

Organizátor: Spolek brložských horalů o.s., Velimská 2606, 190 00  Praha 9
Po dobu konání tábora je k dispozici telefon umístěný ve srubu. Je možné na něj v případě nutnosti volat.
Tel.: 721251014, 736519664

Doporučený seznam věcí na tábor:
Tepláková souprava 5x (jedna na spaní) Šátek
Tričko 7x Klobouk nebo lehká čepice proti slunci
Tričko (bílé na malování/barvení) 1x Sluneční brýle
Košile nebo tričko s dl.rukávem 4x Neplavci vestu
Tepláky, legíny Ručník, žínka, utěrka na ešus

Starší svetr 2x
Toaletní potřeby: mýdlo, pasta, kartáček na zuby, hře-
ben, krém na opalování (doporučujeme faktor 25 +)

Spodní prádlo 14x (+3x do rezervy) Ešus, lžíce, hrníček z umělé hmoty, příbor
Ponožky 14 párů (+3 páry do rezervy) Láhev na pití (min. 1 litr, na výlety)
Šortky 4x Batoh na výlety (větší)
Plavky Baterka s náhradními bateriemi (ne žárovky)
! Pevná turistická obuv, která dítě netlačí (tzv. "rozšláplá") 
2x Kapesní nůž
Koupací boty (kroksy, sandále) Dopisní papír, známky, psací a kreslící potřeby

! Holinky
Malá lékárnička: pružné obinadlo, obvaz zvaný "hotový 
obvaz"

! Pláštenka Osobní léky
Nepromokavá bunda Spací pytel, polštářek, napínací prostěradlo

Pytel na špinavé prádlo
Kapesné do 250 Kč, nedávejte dětem cenné předměty, 
neručíme za jejich ztrátu

! Karimatka na puťák  

Seznam věcí, které na tábor nepatří:
Cigarety
Zápalky/zapalovač
Kondomy
Nože nebezpečné velikosti
Mobilní telefon, tablet, dvd přehrávač apod.
Alkohol
Mobilní telefon - používat mobilní telefon je povoleno pouze v urgentním případě. Prosím nedávejte 
ho dětem na tábor. Jinak bude mobil na vhodnou dobu zabaven. Na táboře není zavedena elektřina. 
Místo elektroniky doporučujeme dítě vybavit knihou, časopisy apod. Po dobu konání tábora je k dis-
pozici telefon vedoucí Evy B. - 721 251 014. Je možné na něj v případě nutnosti volat či psát. 

Práva a povinnosti dítěte a ostatní pravidla, zde výtah a zde táborový řád (www.brloh.cz->ke stažení)
Odjezdem na  tábor  přebíráme  odpovědnost  za  Vaše  dítě.  Je  proto  nutné,  aby  nás  Vaše  dítě  na  táboře
poslouchalo a řídilo se našimi pokyny např o: zákazu pohybu mimo prostor tábora, zákazu chození k potoku,
neničilo  vybavení  tábora,  nechovalo  se  hrubě k ostatním dětem,  nemluvilo  sprostě.  Pokud bude mít  dítě
jakýkoli problém/dotaz/stížnost, může toto sdělit komukoli z vedoucích tábora. Cílem je, aby se Vaše dítě na
táboře cítilo nejen bezpečně, ale i tak, že se může komukoli z vedoucích svěřit/důvěřovat.
Adresa tábora : Letní dětský tábor, Pod kapličkou, 382 06  Brloh 


