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 LDT ČEŘÍN 2023 
 základní informace o táborech  

termíny táborů 

1. běh 1.–15. 7. 15 dní hlavní vedoucí Jan „Brácha“ Honců 

3. běh 15.–29. 7. 15 dní hlavní vedoucí Kristýna „Týna“ Najmanová 

5. běh 12.–26. 8. 15 dní hlavní vedoucí Vanda Fritschová 

cena 

• 5 200 Kč (doprava z Prahy, pobyt, strava, pitný režim, program a dozor) 

• na druhého a každého dalšího sourozence se vztahuje sleva 10 % 

místo 

• Čeřín (obec Rožmitál na Šumavě) 

• tábořiště je asi 1 km od civilizace na louce v údolí potoka, nedaleko Vltavy 

• v okolí tábořiště lesy, louky, potok, řeka = čistá a krásná příroda 

ubytování a strava 

• ubytování po dvojicích ve stanech s podsadou 

• spaní a postelích s matracemi ve vlastním spacáku 

• strava 5× denně (obědy a večeře teplé) do vlastních ešusů 

• pitný režim po celý den 

program 

• děti jsou rozděleni do 3–6 oddílů či družin pod vedením zkušených vedoucích 

• celotáborová hra, soutěže, bojovky, stezka odvahy, koupání v řece i potoce, sport, Olympiáda, pouť, 

diskotéka, táboráky, scénky, táboření, poznávání přírody, zkoušky „Lesní moudrosti, nocování pod 

širákem, výlety, pomoc se zajištěním chodu tábora (hlídky, služba) apod. 

vybavení tábora 

• klasický stanový tábor v přírodě pro cca 50 dětí 

• hygienický srub se sprchou s teplou vodou 

• jídelna a herna ve velkém vojenském stanu (hangáru) 

• suché záchody (hygienické celodřevěné buňky) 

pořadatel 

• Občanský spolek Klub organizátorů letních táborů (o. s. KOLT) 

• letní tábory pořádáme od roku 1994, od roku 1997 i tábory zimní 

• kolektiv zkušených táborových pracovníků 

• hlavní vedoucí našich táborů jsou držiteli osvědčení Hlavní vedoucí dětského tábora 

• každého tábora se účastní kvalifikovaný zdravotník 

přihlášky 

• přihlásit je standardně možné děti po absolvování 1. třídy základní školy až do dovršení věku 16 let 

• pro přihlášení je třeba vyplnit e-přihlášku na našem webu (www.kolt.cz). 

Náš tábor je umístěný na samotě mimo civilizaci. Naprostá většina městských dětí (i těch nejmenších a nováčků) 

jej bez problému zvládne, prožije s námi v Čeříně nádherný kus prázdnin a ráda se k nám rok co rok vrací. Zvažte 

však účast dětí bázlivých, dětí s nepřekonatelným odporem ke hmyzu či neschopných samostatně obstarat své 

potřeby. Na tábor především nelze přijmout dítě, které má pravidelné problémy s pomočováním či neudrží stolici! 

Poštovní adresa tábora: LDT o. s. KOLT pod Čeřínem, 382 92 Rožmitál na Šumavě 

http://www.kolt.cz/


Pořadatel: Občanský spolek Klub organizátorů letních táborů, Zelenečská 128/32, Praha 9 – Hloubětín, IČO: 61380466. 

pokyny pro přihlašování 

1. Na našem webu na adrese www.kolt.cz vyplňte elektronickou přihlášku (e-přihlášku) dítěte 

a odešlete nám ji. Přijetí přihlášky Vám obratem potvrdíme e-mailem.  

2. Zaplaťte plnou cenu pobytu dítěte nebo alespoň zálohu podle následujících pokynů: 

o číslo účtu: 2600364317, kód banky 2010 (Fio) 

o částka: 5 200 Kč (4 680 Kč druhý a další sourozenec), nebo záloha 1 000 Kč 

o variabilní symbol: rodné číslo dítěte (jméno uveďte do zprávy pro příjemce) 

o specifický symbol: 202301 1. běh (termín 1.–15. 7. 2023), Čeřín Brácha 

 202303 3. běh (termín 15.–29. 7. 2023), Čeřín Týna 

 202305 5. běh (termín 12.–26. 8. 2023), Čeřín Vanda 

Doplatek do plné ceny tábora uhraďte nejpozději do 1. 5. 2022. 

3. Vaše dítě má zajištěnu účast na táboře až ve chvíli, kdy dostaneme jak Vaši přihlášku, tak peníze na 

náš účet. Zaregistrování dítěte na tábor Vám ihned potvrdíme samostatným e-mailem. 

4. Na zdravotní kartě dítěte si nechejte příslušným lékařem potvrdit vyhovující zdravotní stav Vašeho 

dítěte, což je zákonná povinnost. Zdravotní kartu odevzdáte až při odjezdu dítěte na tábor. Lze 

použít i starší (obsahově stejné) potvrzení (například ze ZDT), pokud není starší než 24 měsíců. 

odjezd na tábor a příjezd z tábora 

Odjezd a příjezd autobusu je na stanovišti zájezdové dopravy u stanice metra Roztyly (trasa „C“). Přesné 

časy odjezdů a příjezdů a čísla stanovišť pro jednotlivé běhy budou upřesněny v e-mailu před odjezdem 

na tábor a na našem webu.  

U odjezdu autobusu na tábor odevzdejte: 

1. Dítě s veškerou výbavou (viz doporučený seznam věcí). 

2. Zdravotní kartu dítěte s vyjádřením lékaře a s podepsaným prohlášením o bezinfekčnosti. 

Nezapomeňte rovněž uvést všechny ostatní aktuální informace, které považujete za důležité (léky 

apod.). 

3. Kartičku (průkazku) dítěte od příslušné zdravotní pojišťovny. Kartičku si zdravotník zakládá do 

zdravotní dokumentace a tedy nevrací. Proto vždy odevzdejte kopii. NEZAPOMENOUT! 

ostatní důležité informace 

Doporučený seznam věcí považujte za orientační návod, jak na nic nezapomenout. Prosíme – apelujte na 

děti, aby si s sebou brali jen to, co opravdu potřebují. Skříně nejsou nafukovací! 

Potvrzení pro zaměstnavatele: Bude-li Vám k ceně pobytu přispívat nějaká organizace a potřebujete 

proto naše potvrzení či fakturu, oznamte nám to na e-mail prihlasky@kolt.cz a uveďte identifikaci 

subjektu, jemuž má být potvrzení (faktura) zasláno. 

Zdravotní karta dítěte: I. díl (posudek lékaře) má platnost 24 měsíců a můžete jej tedy použít opakovaně. 

U odjezdu na tábor tedy odevzdejte pouze kopii a originál si ponechejte. II. Díl (prohlášení rodičů) je 

naopak platný jen pro náš tábor a je nutné ho odevzdat v originále, podepsaný v den odjezdu na tábor. 

Storno účasti: V případě zrušení účasti závazně přihlášeného dítěte si pořadatel tábora vyhrazuje 

(s přihlédnutím k důvodům a termínu odhlášení dítěte a zajištění náhradníka) právo ponechat 

stornopoplatek až do výše 100 % ceny tábora. V případě předčasného odjezdu dítěte ze zdravotních či 

jiných důvodů nezaviněných pořadatelem se peníze za pobyt dítěte nevracejí. 

E-přihlášku, zdravotní kartu, doporučený seznam věcí a podrobná pravidla pro přihlašování a storno 

najdete na našem webu www.kolt.cz. 
 

kontakty na jednotlivé běhy 

    
 1. běh 3. běh 5. běh 

 Jan „Brácha“ Honců Kristýna „Týna“ Najmanová Vanda Fritschová 

 737 330 287 734 362 674 737 266 710 

 bracha@kolt.cz 3beh@kolt.cz 5beh@kolt.cz 
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