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Praha, 1. únor 2020 

 
MILÉ DĚTI,  
rádi bychom Vás pozvali na 26. tábor "Bartoška 2020" 

 
VÁŽENÍ RODIČE, 
prosíme, věnujte dostatečnou pozornost tomuto dopisu,  
ve kterém najdete vyčerpávající informace o letošním táboře! 
 
MÍSTO 
Kácov, 55 km jižně od Prahy, krásná příroda Posázaví,  
místo obklopené lesem, několik metrů od řeky Sázavy 
 
ADRESA, TELEFON 
Letní dětský tábor BARTOŠKA, 
SPORTHOTEL,V Hájku 307, 285 09 Kácov  
TÁBOROVÝ TELEFON - 607 349 927  
zdravotník Václav Bartoš - 604 999 299  (volejte pouze ve zdravotních záležitostech) 
 

PROVOZOVATEL 
provozovatelem letošního tábora je AGENTURA DRY s.r.o., pronajímáme si tábor a služby, 
letos podruhé s novým majitelem areálu  
 
VEDOUCÍ 
jako každý rok 33 lidí - všehoschopná partička, kterou znáte Vy i děti 
 
PERSONÁL 
PRONAJÍMATEL poskytuje prostory, zajišťuje chod tábora, stravu, údržbu a úklid  
AGENTURA DRY zajistí dopravu, pojištění odpovědnosti podnikatele, auto s řidičem,  
zdravotníka a zdravotnický materiál, lékaře ve Vlašimi a Benešově a kompletní program 
 
UBYTOVÁNÍ 
tábor má 30 podezděných chatek po 4 lůžkách, 
8 bungalovů po 4 - 5 lůžkách, 4 bungalovy po 5 - 6 lůžkách  
(vlastní WC a sprcha, dole obývák s kuchyňkou a lednicí, nahoře pokoje)  
ve všech bungalovech jsou zásuvky - v chatkách bohužel nejsou 
 
LŮŽKOVINY 
polštář a prostěradlo dítě dostane na místě, teplý spacák musí mít svůj 
 
MINIMALIZUJTE POČET A VELIKOST ZAVAZADEL, DĚTI SE S NIMI NEVEJDOU DO CHATEK  
PROSÍME, VYBAVTE DĚTI KUFRY, KTERÉ LZE ZASUNOUT POD POSTEL 
VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST PŘILOŽENÉMU SEZNAMU VĚCÍ, KTERÉ DÍTĚ MUSÍ MÍT 
OPATŘETE OBLEČENÍ A VYBAVENÍ JMÉNEM ČI INICIÁLAMI - MALÉ DĚTI SVOJE VĚCI NEPOZNAJÍ  
  
POČET DĚTÍ 
maximální počet dětí je 130 
(9 smíšených skupin, sestavených podle věku, v jedné je 10 – 16 dětí) 
 
VĚK DĚTÍ 
6 – 17 let (mladší po domluvě s rodiči) 
 
TERMÍN  
SOBOTA 18. ČERVENEC - SOBOTA 8. SRPEN 2020 
 

1 



12 

 

 
 
CENA  
16.720.- Kč je cena poukazu pro jedno dítě na 22 dnů, platební pásma níže 

 
V CENĚ  
náklady na přípravu tábora, doprava, ubytování, strava, pojištění, 
nákup sportovních a tábornických potřeb, pronájem auta, pohonné hmoty, řidič, údržbář,   
kapesné 33 vedoucích a zdravotníků, léčiva, zdravotnický a výtvarný materiál, kostýmy, 
sportoviště, bazén, technologie a materiál pro hry,  
výtvarná, fotografická, hudební, taneční, filmová a animační dílna včetně vybavení, 
cestovné a vstupné na výletech, cestovné pro odborníky, divadelníky, výtvarníky, muzikanty,   
kteří přijíždějí s programem a akcemi pro děti  
 
SPONZOŘI 
KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY (nápoje), POLAS (servis a video), MFF KARLOVY VARY (dárky),  
KEY PRODUCTION (materiál), BONTON FILM (DVD), T.H.A. (dárky), ABC FOTO (fotky),  
SUPRAPHON (CD), ÚŽASNÉ DÁRKY (věcičky), ČESKÝ ROZHLAS (dárky),  
SOUNDSQUARE, BYSTROUŠKA, STUDIO NAJBRT (spolupráce na projektech),  
KANT, SLOVART, MEANDER, ARGO, PASEKA, CREW, BAOBAB (knihy),  
ELLE, SPEED, DOLCE VITA (časopisy), MAKRO, PRAŽSKÝ KULINÁŘSKÝ INSTITUT (dobroty)  
a mnoho dalších firem i jednotlivců   
minulý rok jsme díky sponzorům rozdali dárky za více než 200.000.- Kč 
 
PROGRAM 
výlety; taneční večírky (tematické, zábavné, taneční soutěž); "Poklad"; noční hra; přírodní kros "Přežít";  
soutěž ve zpěvu "Zlatá vrána"; turnaje - badminton, pétanque, kroket, ping pong, nohejbal, fotbal, volejbal, 
přehazovaná; ohně; divadlo; hudební poznávací soutěž; snídaně v trávě; jarmark s tombolou; fotosoutěž; 
Olympiáda; volba "Sympatie"; výtvarná a animační dílna; hudební a fotografické akce; natáčení oddílových 
filmů; kino s hosty; vědomostní a poznávací soutěže "Chytrá makovice", "Co/Kdo/Kde je to?"; vnitřní pošta; 
zvláštní hosté a samozřejmě koupání a lenošení, nebo třeba tenis, basket, minigolf, bowling, bago a fotbálek 
... a novinky na dané téma - hry nepřebíráme, ale tvoříme! 

 

vše najdete na taborbartoska.cz    
 

UPOZORNĚNÍ 
stává se to ojediněle, ale pro pořádek jsme nuceni uvést,  
že případné škody, způsobené Vaším dítětem na pronajatém majetku,  
budeme požadovat od rodičů při návratu,   
upozorňujeme na možnost pojištění odpovědnosti za škody  
 
ZVAŽTE, ZDA BRÁT NA TÁBOR DRAHÉ VĚCI! 
větší děti mají možnost si chatky zamykat, malé děti si mohou peníze a cenné věci  
kdykoli uložit u vedoucího, který je bude vydávat a přijímat zpět, 
více pro věc opravdu nelze udělat - minimalizujte rizika! 
 
PROVOZOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA PENÍZE A VĚCI, KTERÉ NEMÁ V ÚSCHOVĚ!  

 

MINIMALIZUJTE VELIKOST A POČET ZAVAZADEL - NEVEJDEME SE DO BUSŮ A CHATEK 

 

JE NÁM LÍTO, ALE SKATEBOARDY, KOLEČKOVÉ BRUSLE, KOLOBĚŽKY... NECHTE DOMA! 

 

PROMYSLETE, ZDA DÁVAT DĚTEM TABLETY A MALÝM MOBILY - NAVYŠUJÍ STESK, VYTRHUJÍ Z HER - 
S DĚTMI SE LZE KDYKOLI SPOJIT PŘES VEDOUCÍ! 
MÁME ZAJÍMAVĚJŠÍ PROGRAM, NEŽ SURFING NA VERANDĚ U BAZÉNU, KDE SE OSTATNÍ KOUPAJÍ 

 

POBYT ZAČÍNÁ VEČEŘÍ V DEN PŘÍJEZDU, KONČÍ OBĚDEM V DEN ODJEZDU 
 

2 

https://taborbartoska.cz/


13 

 

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ - VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST! 
 
1/ INFORMACE  

nejlépe e-mail      info@taborbartoska.cz  
 nutné případy  TÁBOROVÝ TELEFON - 607 349 927  
 
2/ ELEKTRONICKÁ REZERVACE 
 elektronickou rezervací se nezavazujete k žádné platbě, 
 čas na rozmyšlenou, tedy na zrušení rezervace bez poplatku, je 19 dnů - do 10.3.2020 

 

 vyplňte elektronickou rezervaci    klikněte zde  
 která pro Vás vygeneruje závaznou přihlášku, 
 pokud máte jinou pojišťovnu - zvolte "jiná" - po vytištění doplňte ručně, 
 elektronicky odešlete, uložte si PDF, vytiskněte, podepište,  
 zašlete OBYČEJNĚ na adresu: Zdeněk Suchý, Písecká 20, 130 00 Praha 3  

 

 návod   klikněte zde 
  
3/ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE 

závazná přihláška nabývá platnosti a místo je rezervováno: 

 

 1.  zaplacením nevratné zálohy 3.000.- Kč (tři tisíce korun českých) na účet TB, 
       která bude odečtena z koncové částky v případě účasti dítěte na táboře  

 

 2.  doručením vytištěné a podepsané přihlášky 

  
PŘIHLÁŠKA + ZÁLOHA NEJPOZDĚJI   10.3.2020 

 termín pro zaslání závazné přihlášky a zaplacení zálohy - od tohoto data je záloha nevratná 

  
 DÁLE JE NUTNÉ DODAT 2 DOKUMENTY: 
 kopie karty zdravotního pojištění dítěte  
 kopie lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte účastnit se tábora, 
 pokud chcete, na webu najdete formulář - doplňte další obtíže a léky, které dítě užívá 

 

 vyjádření praktického lékaře    klikněte zde 
 
4/ PLATBY 

variabilní symbol  rodné číslo dítěte 
zpráva pro příjemce jméno a příjmení dítěte 

 

  ČÍSLO ÚČTU  1940523359/0800 

 

DOPLATEK NEJPOZDĚJI     10.5.2020 

 termín pro doplatek, zaslání kopie lékařského potvrzení a kopie karty zdravotního pojištění 
 
5/ STORNO POPLATKY, VRACENÍ PENĚZ 
 a/ v případě, že dítě přijede později, či odjede dříve, než bylo uvedeno v přihlášce,  
  není možné peníze vracet 

 

 b/ v případě zrušení závazné přihlášky do konce března,  
  propadá záloha 3.000.- Kč 

 

 c/ v případě zrušení závazné přihlášky do konce dubna,  
  propadá záloha 3.000.- Kč + 5 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu 

 

 d/ v případě zrušení závazné přihlášky do konce května,  
  propadá záloha 3.000.- Kč + 10 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu 

 

e/ v případě zrušení závazné přihlášky do konce června,  
 propadá záloha 3.000.- Kč + 15 % z uhrazených plateb nad tuto zálohu 

 f/ v případě nutného návratu dítěte ze zdravotních důvodů 
 vracíme poměrnou částku po odečtení vynaložených nákladů    3 

mailto:info@taborbartoska.cz
https://prihlaska.taborbartoska.cz/
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/navod.18.pdf
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/prihlaska-vyjadreni-praktickeho-lekare.pdf
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6/  PLATBY - ZVOLTE PÁSMO 
 18 - 22 dnů  (cena za 22 dnů)            16.720.- Kč   (např. 18.07. - 08.08.) 
 15 - 17 dnů  (cena za 17 dnů + 10%) 14.212.- Kč   (např. 18.07. - 03.08.)  
 min 14 dnů  (cena za 14 dnů + 15%) 12.236.- Kč   (např. 18.07. - 31.07.)   

 

 počítají se celé dny - včetně prvního a posledního, 
 elektronická rezervace vygeneruje cenu - Vy ji potvrdíte  
 VOLTE POZORNĚ PÁSMO POBYTU  
 JEDEN DEN MŮŽE ZNAMENAT VÝRAZNÝ ROZDÍL V CENĚ, 
 I PŘI DODATEČNÉM PRODLOUŽENÍ A PŘEKROČENÍ PÁSMA 
 
7/ VÍCE DĚTÍ 
 v případě, že přihlašujete více sourozenců, lze poslat závazné přihlášky, zaplatit zálohy,  
 domluvit si individuální splátky a doplatit ve smluveném termínu 
 
8/ ZÁNIK REZERVACE 
 v případě nezaplacení zálohy, nedodržení termínu zaslání vytištěné závazné přihlášky,  
 se místo uvolňuje 
 
9/ ODJEZDY A PŘÍJEZDY V DOBĚ POBYTU   
 ODJEZDY Z TÁBORA 10.00 - 12.00  hod. 
 PŘÍJEZDY DO TÁBORA 16.00 - 18.00  hod. 

 

 podrobnosti   klikněte zde 
 
PROSBY 
u odjezdu předejte zdravotníkům léky, které dítě pravidelně užívá,  
hlaste jakékoli zdravotní obtíže, brýle, kontaktní čočky, pomočování, nespavost, stesk,  
plavecké schopnosti, zvláštní potřeby, vlastnosti, návyky dítěte, NIC NENÍ PROBLÉM! 
pečlivě prostudujte seznam věcí, aby dětem nic nechybělo, 
ČASTO CHYBÍ - SPACÁK, KARIMATKA, PEVNÉ TURISTICKÉ BOTY, PLÁŠTĚNKA, BATERKA, HRNEK  
návštěvy rodičů v táboře narušují jeho běh a vyvolají u Vašich i ostatních dětí stesk, 
MOC PROSÍME, NEJEZDĚTE! 
další potřebné informace najdete v přílohách na našem webu, je nezbytné se s nimi seznámit 

 

další informace    klikněte zde 
 

ODJEZD  SOBOTA 18. ČERVENCE 2020, 12:00 
  sraz je ve 12.00 hodin 
  Kaizlovy sady, Karlín, u budovy Vojenského archivu 

 

NÁVRAT  SOBOTA 8. SRPNA 2020, 16:00 
  na stejné místo  
  prohlížejte ztráty a nálezy,  
  každoročně likvidujeme několik beden oblečení, bot, spacáků a jiných věcí 

 
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU, TĚŠÍME SE NA VÁS!    

 

za organizátory TB   

                                                    4 

https://taborbartoska.cz/sites/default/files/info.rodice.20.pdf
https://taborbartoska.cz/sites/all/themes/mobile_responsive_theme/dokumenty/prihlaska-informace.pdf
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seznam základního vybavení dětí tábora Bartoška 
 MINIMALIZUJTE POČET A VELIKOST ZAVAZADEL, DĚTI SE S NIMI NEVEJDOU DO CHATEK  
 
 Děti se pohybují v přírodě, nezapomeňte vybavení pro případ deštivého počasí. 
 Nedávejte dětem na tábor cenné věci. 
 Vybavení uložte do ZAVAZADLA, KTERÉ SE VEJDE POD PALANDU. 
 Zavazadlo označte visačkou se jménem dítěte, zajistěte proti otevření, nekódujte. 
 Pokud chcete zvýšit šanci, že se dítě vrátí se vším, co jste mu zabalili, 
 OPATŘETE VYBAVENÍ PŘÍJMENÍM ČI INICIÁLAMI.  
 Takto vybavené zavazadlo má naději vrátit se s původním obsahem, 
 ZVLÁŠTĚ MALÉ DĚTI SI VĚCI NEPOZNAJÍ. 

 
 OBLEČENÍ      HYGIENA 

 

 spodní prádlo      kapesníky 
 ponožky, podkolenky, punčocháče   ručníky, osuška 
 trika       kartáček na zuby, pasta 
 souprava na spaní     mýdlo 
 tepláková souprava     šampon, hřeben 
 kalhoty, kraťasy, trenýrky     krém proti slunci 
 svetr, mikina      prostředek na praní 
 větrovka, bunda      sáčky na špinavé prádlo 
 sportovní oblečení     repelentní přípravek! 
 pokrývka hlavy!      přípravek proti klíšťatům! 
 pláštěnka!      NEOČKOVANÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ -  
       1 BALENÍ B KOMPLEX FORTE  
 
  BOTY       SPORT 

 

 pohodlné pevné turistické boty    plavky 
 gumové holínky nebo nepromokavé boty   neplavci povinně plovací vesta!!! 
 letní boty, sandále     pingpongová pálka (chcete-li, máme) 
 sportovní obuv, tenisky     tenisová raketa, míče (chcete-li, máme) 
 boty do vody      badminton (chcete-li, máme) 
 frekventované boty ve více párech!!!   další dle zálib (neberte koloběžky a prkna) 
 
  NUTNÉ VYBAVENÍ     DALŠÍ 
 

 SPACÍ PYTEL TEPLÝ    sluneční brýle  
 NEBRAT POLŠTÁŘ - DÍTĚ DOSTANE!  psací potřeby 
 karimatka                 hudební nástroj (chcete-li) 
 ešus, lžíce      něco na čtení (chcete-li) 
 nerozbitný hrnek!!!     oblíbené drobné hry (chcete-li, máme) 
 kapesní svítilna, náhradní baterie    vitamíny, antialergeny a další 
 malý batůžek, ledvinka     zvláštní léky a přípravky, které dítě potřebuje, 
 malé děti pohledy se známkou a zpáteční adresou  pokud nejsou ve vybavení naší lékárny 
 
 KAPESNÉ DLE VAŠEHO UVÁŽENÍ 

 

 minimálně však 20.- Kč na den = 450.- Kč 
 chcete-li, můžete peníze uložit u vedoucího, který je na požádání dítěti vydá 
 ZA PENÍZE, KTERÉ NEJSOU ULOŽENY U VEDOUCÍCH, NERUČÍME - MALÉ DĚTI PENÍZE ZTRÁCEJÍ! 
 těšíme se na Vás!  
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UZÁVĚRKA    ZÁLOHA + PŘIHLÁŠKA 10. BŘEZEN 2020  
    DOPLATEK + DOKLADY  10. KVĚTEN 2020  
 

SLEDUJTE WEB  NAJDETE ODPOVĚĎ NA JAKOUKOLI OTÁZKU 

 
taborbartoska.cz   ÚVOD, PÍSNĚ, FOTKY, FILMY, VIDEA, CO JSME DĚLALI, ZVLÁŠTNÍ 
 
taborbartoska.cz/prihlaska ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA 
    NÁVOD 
    DOPIS 
    SEZNAM VYBAVENÍ      
    DALŠÍ INFORMACE  
    ZASTUPOVÁNÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
    VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
 
taborbartoska.cz/kontakt KONTAKTY 
      
sport-hotel.cz   O MÍSTĚ       
 
 
© TB 2020 
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