
Spolek TOMÁŠOV z. s., Tomášov 11, Mikulášovice, PSČ 407 79 
 

POKYNY K POBYTU 
 

Letní dětský tábor – Tomášov – Mikulášovice 
 

Věková kategorie: 6 – 16 let. Ubytování: chatky pro 4 – 6 osob a budova s třemi pokoji, WC, sprchy, teplá voda. 
Adresa tábora: RS (LDT) Tomášov 11, 407 79 Mikulášovice, tel: 606 691 236 (Petr Šilhán) 
         

Ceny a termíny: I. turnus    1.7.2023 – 15.7.2023  6.190,- Kč 
 (kolektiv vedoucích pod vedením Petra Šilhána) 

           

III. turnus    29.7.2023 – 12.8.2023  6.190,- Kč  
 (kolektiv vedoucích pod vedením Petra Šilhána)                                                                     

    
                                             
Součástí ceny je stravování 5x denně včetně pitného režimu, doprava, ubytování s lůžkovinami, výchovný a zdravotní personál, 
celodenní výlet, úhrady vstupného.  
Z důvodu omezené kapacity, prosíme rodiče, aby ON-LINE předběžnou přihlášku zaslali v  nejkratším možném termínu. 
https://tabor.rs-tomasov.cz/online-prihlaska/ Přihlášky evidované po naplnění kapacity nemohou být uspokojeny. 
 

Platba tábora: Platbu za I. turnus pošlete nejpozději do 31.5.2023, za III. turnus do 15.6.2023 na bankovní účet  
Spolku TOMÁŠOV z. s. číslo: 2500758124/2010 u Fio Banky převodem z Vašeho účtu. 
  

!!! Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a číslo turnusu !!! 
        (např. dítě narozené 1.3.2010 pojede na III. turnus – uvede var. symbol: 0103201003). 

 

Doprava: autobusem 

Odjezd:  I. turnus 1.7.2023 v 12:00 hodin – Kladno – Kokos 
I. turnus 1.7.2023 v 13:00 hodin – autobusové nádraží Praha – Holešovice  
(Holešovice zastávka trasy metra C, výstup směr vlakové nádraží). 
  

      III. turnus 29.7.2023 v 14:30 hodin – Kladno – Kokos  
(Předpokládaná trasa autobusu: Mělník – Česká Lípa – Mikulášovice – RS Tomášov). 

      III. turnus 29.7.2023 v 13:00 hodin – Františkovy Lázně  
(Předpokládaná trasa autobusu: Cheb – Mikulášovice – RS Tomášov). 

                  

Příjezd:  I. turnusu 15.7.2023 okolo 13:00 hod. (Praha) a 14:00 hod. (Kladno) na místo odjezdu,  
III. turnusu 12.8.2023 okolo 13:00 hod. (Kladno) a 15:00 hod. (Fr. Lázně) na místo odjezdu 

 

Doporučený seznam věcí k pobytu na LDT 
 

SPACÍ PYTEL, polštářek, 2x triko s dl. rukávem, 4x mikina, 8x triko s krátkým rukávem, 2x tílko, plavky, 15x spodní prádlo, 15x 
ponožky, 2x teplé ponožky, 2x pyžamo, 5x tepláky, 4x kraťasy, 2x kšiltovka, PLÁŠTĚNKA (prosíme pevnou a nepotrhanou), 10x 
kapesníky (lepší jsou papírové), větrovka, parádu na diskotéku, batůžek na záda, domácí obuv (doporučujeme pantofle NE! uzavřené 
bačkůrky), HOLÍNKY-POZOR velmi NUTNÉ! odpovídající velikosti, sportovní obuv, turistická obuv, baterka, láhev na pití, župan, 2x 
ručník, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby a pasta, šampon na vlasy, hřeben, žínku, ručník, jelení lůj, krém na opalování), 
sáček na špinavé prádlo. Podle zálib knihu, hudební nástroj, psací potřeby atd. Seznam věcí je pouze orientační a je na Vás rodičích, 
abyste jej doplnili dle individuálních potřeb dítěte tak, aby se mohlo převléknout vždy do suchého při nepřízni počasí. Zavazadlo 
dítěte (jedno, nejlépe kufr) označte jmenovkou, doporučujeme také označit všechny věci a podepsat obuv (malé děti často nevědí, 
co je jejich!). Přiložte podrobný seznam věcí dítěte. 
Léky označené jménem a s návodem na užívání je nutné odevzdat u autobusu, bude předáno zdravotnici.  
 

Z důvodu plánovaných výletů do Německa je nutné vybavit dítě platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Vstupné do 
Německa je v ceně. 
Kapesné: doporučujeme 300,- až 500,- Kč (podle věku dítěte) a několik euro dle uvážení rodičů. U menších dětí je možnost uložit 
peníze u vedoucích. 
 

Důležité upozornění: škody na majetku způsobené z viny dítěte (prokopnuté dveře, rozbitá okna atd.) hradí rodiče dítěte (event. 
dítě) v plném rozsahu. 
 

Nedoporučujeme brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu, mobilní telefony, šperky a cennosti (pouze na vlastní 
nebezpečí). Přísný zákaz pyrotechnických hraček, šikany, kouření, konzumace alkoholu a návykových látek. Porušení může vést i 
k vyloučení dítěte z pobytu na LDT. Odhlášení dítěte z tábora je možné pouze písemně, doporučeným dopisem (viz. Všeobecné 
podmínky bod č. 5). 
 

Úrazové připojištění dítěte zajistí rodiče dle vlastního uvážení. V ceně poukazu není zahrnuto. 
 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu: Po – Ne     8 – 20 hod.   GSM: 606 691 236 (Petr Šilhán)  
Fakturace v případě příspěvku zaměstnavatele: Po – Pá   16 – 18 hod.   GSM: 602 648 093 (Jana Kořínková) 
 
E-mail: tabor@rs-tomasov.cz  , webové stránky Spolku TOMÁŠOV z. s.: https://tabor.rs-tomasov.cz  
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