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Popis příměstského tábora 

• Garantem a organizátorem Příměstského tábora v Podještědí je Sportovní akademie Luďka 
Zelenky, která má letité zkušenosti se sportovními kempy a mládežnickými turnaji.


• Tábory jsou rozděleny do pětidenních turnusů, které vždy probíhají od pondělí do pátku. 
Centrem táborů je Podještědský sportovní areál v Českém Dubu, kde proběhne většina aktivit.  
Pro účastníky je připraven i program mimo areál.


• Pro děti je připraven pestrý sportovní program formou her a soutěží. Děti si mohou vyzkoušet 
tradiční i netradiční sportovní aktivity.


• Program tábora je zajištěn od 7:30 hod. do 17:00 hod.


• Pro děti je zajištěna strava 3x denně - dopolední svačina v podobě ovoce, oběd (polévka , 
hlavní chod a salát) a odpolední svačina . Doporučujeme dětem zajistit kvalitní snídaně.


• Samozřejmostí je pitný režim po celou dobu konání akce  - každý účastník musí mít vlastní 
sportovní láhev.


• V dalším dokumentu “Doporučený seznam věcí” naleznete doporučené oblečení a hygienické 
potřeby. Vše donést v pondělí, kdy bude následně vše uloženo do šatny a dětem k dispozici 
po celý týden. Každý účastník obdrží táborové tričko, které bude denně vypráno.


• Podrobné informace k přihlášení naleznete v dokumentu “Všeobecné podmínky”, kde jsou 
popsané podmínky účasti a způsob přihlášení. Popřípadě jsou tyto informace k dispozici 
přímo na webových stránkách v sekci “Přihláška”. 


• Součástí podmínek účasti je při pondělním předání dětí dodání legislativně potřebných 
dokumentů, které jsou k dispozici na webových stránkách. 


• Písemné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte - Jedná se o čestné 
prohlášení zákonného zástupce, který svým podpisem stvrzuje zdravotní způsobilost 
dítěte. Součástí dokumentu jsou navíc i zdravotní informace dítěte, které poprosím 
rovněž vyplnit, čímž můžeme předejít zbytečným komplikacím. Pokud Vaše dítě 
vyžaduje zvláštní stravování (celiakie, laktosa atd.), kontaktujte nás prosím co 
nejdříve, abychom mohli vše zařídit. 

• List o předání a převzetí dítěte - Donesení vyplněného dokumentu urychlíte předání 
dítěte, nicméně v případě tohoto dokumentu můžeme vše vyřešit až na místě při 
úvodním předání dítěte.


• GDPR - Dokument o obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které chrání Vaše 
děti proti neoprávněnému zacházení s osobními údaji. Zneužití dat se u nás nemusíte 
obávat, ovšem z legislativního hlediska potřebujeme souhlas, abychom mohli pracovat 
s tady z přihlášky a rovněž mohli fotografovat a případně natáčet jednotlivé aktivity, 
což je jedno z hlavních památek účastníků.
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PRÍMESTSKÉ TÁBORY
PODJEŠTEDÍ



• Cena pro rok 2019 je ve výši 2 500 Kč za účastníka a zahrnuje následující:


• Stravování 3x denně

• Celodenní pitný režim 

• Vstupy a poplatky na výletech

• Doprava na aktivity

• Tričko účastníka s logem Příměstského táboru Podještědí
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