
 

 

ZÁHADA ZLATÉHO DOLU 
Letní tábor dětského klubu Pramen při Sboru Církve bratrské v Kutné 

Hoře 13. 8. – 20. 8. 2022 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ: táborová základna Chroustkov (GPS souřadnice 49.8620239, 15.1786815), v podsadových 
stanech 

 

ODJEZD: sraz účastníků 13. 8. ve 12:30 na nádraží Kutná Hora město – do tábora se účastníci dopraví 

vlakem, přeprava zavazadel zajištěna auty  

 

NÁVRAT: prosíme rodiče, aby si vyzvedli děti v sobotu 20. 8. v 10:00 v tábořišti 

 

CENA POBYTU: při podání přihlášky do konce května 2500 Kč (záloha 1000 Kč, zbytek při odjezdu); nebo 

při podání přihlášky do konce června 3000 Kč (záloha 1000 Kč, zbytek při odjezdu). 

 

S SEBOU: spacák, polštářek, karimatku, toaletní potřeby a ruličku toaletního papíru, ručník, žínku, podepsaný 

plastový kelímek na čištění zubů, spodní prádlo, ponožky, kraťasy, trička, tepláky, mikinu, bundu, pláštěnku, 

kapesníky, pokrývku hlavy, plavky, oblečení na spaní, batůžek, pevnou obuv, sandály, holínky, šátek, baterku, 

láhev na pití (větší než 0,5 l), opalovací krém, repelent, psací potřeby, poznámkový blok, kapesní nůž (pokud 

ho dítěti již svěříte), přiměřené kapesné, Bibli (pokud ji dítě má), průkazku zdravotní pojišťovny, podepsaný 

ešus a podepsaný hrnek. 

 

Prosíme, označte svým dětem všechna zavazadla viditelnou jmenovkou! 

 

Nedávejte dětem cenné věci – mobilní telefony, prstýnky, větší finanční obnosy, elektronické hry… – ani 

zbytečné zásoby sladkostí.  

 

KONTAKT NA VEDOUCÍ:  Kateřina Korábková (739 146 336) 

Ondřej Štifter (775 472 774) 

Filip Málek (734 136 012) 

ZDRAVOTNÍK: Michaela Srbová (776 716 520) 

 

Vyplněné přihlášky přijímá Michaela Srbová do vyčerpání kapacity objektu, nejpozději však do 30. června. 

Z důvodu omezené kapacity tábora je možné, že pozdější přihlášky nebudeme schopni akceptovat! 

 

  



PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR DĚTSKÉHO KLUBU PRAMEN 

 

Přihlašuji své dítě jménem ..........................................................................................................  

datum narození ................................................................  

na letní tábor při Sboru Církve bratrské v Kutné Hoře  

v termínu od 13. 8. do 20. 8. 2022  

 

Kontakt na rodiče  

telefon: ..................................................... 

e-mail: ..................................................... 

 

Důležitá sdělení o dítěti (léky, alergie atp.): 

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

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

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

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelům letního tábora Dětského klubu Pramen 

 

Tento souhlas je dobrovolně udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ 

dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů.  

 

Svým podpisem uděluji organizátorům letního tábora Dětského klubu Pramen při Sboru Církve bratrské v 

Kutné Hoře svůj souhlas ke zpracování osobních údajů obsažených v přihlášce. Na základě tohoto souhlasu 

se přihlašované dítě bude moci letního tábora zúčastnit. Zpracovávané údaje jsou nezbytné pro organizaci 

tábora a v případě nutnosti je po organizátorech mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, 

zdravotnická zařízení, atd.), kterým je provozovatel povinen údaje poskytnout. Osobní údaje budou 

zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány  

 

Souhlasím také s pořizováním audiovizuálních záznamů, které budou poskytnuty účastníkům tábora a využity 

pro potřeby Sboru Církve bratrské v Kutné Hoře.  

 

 

 

 

 

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

datum        podpis zákonného zástupce  


