
ČTU – T.K. Zálesák České Budějovice, pobočný spolek     

Miroslav Mareš – Kanovnická 11, 370 01 Č. Budějovice,  

IČO: 098 93 059, tel. 777 113 437, 777 113 433 

 
INFORMACE O TÁBOŘE Nesměň 2023 - „Sherlock Holmes aneb ve službách královny Viktorie“    

 

 

Způsob přihlášení: na letní tábor ČTU – T.K. Zálesák se lze přihlásit pouze vyplněním elektronické přihlášky umístěné na 

www.kultur-kontakt.cz v sekci akce pro děti – letní tábor 2023. Po vyplnění přihlášky ve všech povinných polích a udělení souhlasu 

se zpracováním osobních údajů dle GDPR, klepnete na tlačítko odeslat a přihláška přijde do našeho rezervačního systému. Počítač 

Vám ihned automaticky potvrdí přijetí přihlášky a přidělí vám pořadové číslo. Pokud toto potvrzení neobdržíte, je něco špatně. Pokuste 

se přihlášku odeslat znova. Pozor systém na přihlášení na tábor bude spuštěn (na Tři krále) v pátek 6. 1. 2023 v 9,00 hod. 

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity tábora. V loňském roce to trvalo 2 hodiny, ale nemusíte se bát. Nakonec se na tábor 

dostali i někteří náhradníci. Registrační poplatek ve výši 250,- Kč bude třeba pak uhradit do konce ledna 2023 na č. účtu, které Vám 

zašleme spolu s potvrzením.     

  

Cena tábora činí 4 800,- Kč + registrační poplatek a pojištění do ČTU ve výši 250,-Kč splatný ihned při podání přihlášky, poplatek 

je nevratný.  
 

Pozor!!! - Dle vyhlášky MZ č.148/2004 ze dne 24. 3. 2004 - musí mít každý účastník tábora potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané 

obvodním lékařem. Potvrzení je platné 24 měsíců od data jeho vydání. Po ukončení tábora vám bude vráceno a můžete jej nadále 

používat. Cena za jeho vydání je cca. 200,- Kč. Neradi Vám přiděláváme starosti, ale bohužel bez tohoto dokladu nemůžeme dítě na 

tábor přijmout.  
 

Nedávejte, prosím, dětem mobilní telefony. Chápu, že chcete být s dětmi v kontaktu a mít přehled, co se s nimi děje, ale… Pokud 

se někomu stýská, dokážeme si s tím poradit do té doby, než mu kamarád půjčí mobil a dítě zavolá domů. Pak už nezbývá nic jiného 

než si pro dítě přijet. Vždy jsme to zvládli bez telefonů a já věřím, že to půjde i nadále. Pro jakýkoliv případ je Vám k dispozici můj 

telefon – 777 113 433. Děkuji za pochopení – Jetel – náčelník tábora. 
 

Táborový kostým: Návod na jednoduchý táborový oděv obdržíte v průběhu jara. Kostým je důležitou součástí výbavy. Nedovedu si 

představit, že by jej některé z dětí nemělo. Šikovné maminky, babičky a možná i tatínkové si s tím jistě poradí. 
   

Termín: od 15. 7. 2023 do 29. 7. 2023 Prosíme, přivezte nám děti na tábor a podívejte se, kde děti budou trávit část svých prázdnin.     
 

Provozovatel: ČTU – T.K. Zálesák České Budějovice, pobočný spolek, Kanovnická 11, České Budějovice Náčelník tábora: 

Miroslav Mareš, Plzeňská 2311/2 A, 370 04 Č. Budějovice – 777 113 433, mares@kultur-kontakt.cz 
 

Typ tábora: Děti spí ve dvoulůžkových podsadových stanech, umístěných na dřevěných pódiích. Tábor je na naší stálé základně v 

Nesměni u Besednice asi 25 km od ČB. Strava se podává 5x denně. Po celou dobu tábora probíhá náročný a poutavý program v duchu 

zálesáckých zvyklostí. Uskuteční se celotáborová hra – „Sherlock Holmes aneb ve službách královny Viktorie“    
 

Návštěvy na táboře: jsou přísně zakázány 
 

Adresa tábora: LVT - ZÁLESÁK; Nesměň 74; 374 01 Trhové Sviny. PIŠTE!!! PIŠTE!!! PIŠTE!!! 
 

Nezapomeňte při předání dětí odevzdat: zdravotní list dítěte, kartu pojištěnce, potvrzení od lékaře. Pokud dítě v den nástupu užívá 

nějaké léky, zřetelně označte krabičky s léky jeho jménem a předejte zdravotníkovi, ubytovací poukaz, čestné prohlášení.  
 

Návrat z tábora dne: 29. 7. 2023 v dopoledních hodinách. Prosíme, přijeďte si pro děti na tábor. Děkujeme. 

 

Poplatek za tábor činí: 4 800,-Kč + 250,-Kč registrační záloha splatná do konce ledna 2023. Poplatek 4 800,-Kč možno zaplatit od 

1. 1. do 31. 5. 2023 (do 31. 4. je možné při odhlášení dítěte požádat o vrácení již zaplacené částky). Pozor registrační poplatek ve 

výši 250,- Kč je nevratný.   
 

Platba v hotovosti: v Agentuře Kultur – Kontakt, Plzeňská 2311/2 A, 370 04 České Budějovice Po-Pá 9,00 – 13,00. V případě, že 

hodláte platit převodem z účtu, musíme Vám vystavit fakturu. Kontaktujte nás prosím na níže uvedených telefonních číslech či e-

mailech. Fakturu lze vystavit pouze na částku 4 800,- Kč. 
 

Případné dotazy a nejasnosti směřujte na náčelníka tábora. Adresa: Miroslav Mareš – Jetel, Plzeňská 2311/2A, 370 04 Č. Budějovice, 

mobil: 777 113 433 Internet: mares@kultur-kontakt.cz, www.kultur-kontakt.cz, www.1strediskozalesak@cz 
 

Tábor má omezenou kapacitu - 48 míst.  

Děti budou přijímány podle data doručení závazné přihlášky.   

Nenechávejte vše na poslední chvíli, o tábor je tradičně veliký zájem.   

http://www.kultur-kontakt.cz/
mailto:mares@kultur-kontakt.cz

