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PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI 

 

 
  

LETNÍ TÁBOR 2022 

ZÁSADA V DOUPOVSKÝCH HORÁCH 
 

 

TERMÍN KONÁNÍ Sobota 23. července až sobota 6. srpna 2022 

 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ  V sobotu 23. července (11:00 Důlce 74 parkoviště, jede se autobusem!!) 

NÁVRAT    V sobotu 6. srpna (14:00 Důlce 74, parkoviště) 

 

ADRESA TÁBORA   PS Dravci, Rekreační středisko Zásada, Zásada 7, PSČ 432 01 Kadaň 
 

ZÁKLADNA Táborová základna se nachází v malé vesničce Zásada kousek od Kadaně. Přímo u 

střediska je sportovní hřiště a louka. Koupaliště je v nedaleké Kadani. V okolí je plno 

zajímavých a turistických lokalit (Kadaň,  hora Úhošť, hrad Lestkov, Klášterec nad Ohří). 
 

UBYTOVÁNÍ  Ubytování je zajištěno ve 4-5 lůžkových pokojích v budově nebo venku v podsadových 

stanech pro 2. Je zde kuchyň, která je plně vybavena k hromadnému stravování, 

společenská místnost a ošetřovna. Jsou zde splachovací záchody a pitná voda je zajištěna 

ze studny s rozborem vody. Děti musí mít vlastní spací pytel. Kapacita je max. 60 dětí. 
 

ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní dozor a první pomoc je zajištěna dobrovolným akreditovaně vyškoleným 

zdravotním personálem. Tábora se může zúčastnit dítě zdravé a přiměřeně fyzicky zdatné. 

Pojištění dětí je v základním rozsahu na úraz. Nevztahuje se na ztrátu a odcizení věcí!!!      
 

STRAVOVÁNÍ Pro všechny je zajištěna jednotná plná penze se svačinami a pravidelným pitným 

režimem. Jíst se bude v jídelně z talířů. Práci v kuchyni doplní denní oddílová služba.  
 

PŘIHLÁŠKA   Závaznou přihlášku odevzdejte do 30. dubna 2022. 
   
ÚČASTNICKÝ POPLATEK 4.000,- Kč/člen Pionýra   4.500,-Kč/nečlen  
 

Poplatek uhradit do 31. května 2022. Platbu proveďte převodem na účet 182708105/0300 

(jako VS uvádějte datum narození dítěte, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte) 

nebo v hotovosti na schůzce vedoucímu oddílu. Pokud potřebujete vystavit fakturu, tak 

obratem zašlete na e-mail rudolfzeus@seznam.cz údaje o zaměstnavateli (název, adresa, 

PSČ, IČ). Stornovací poplatek: 1000,- Kč do 14 dnů před zahájením tábora, 2000,- Kč v 

termínu kratším než 14 dnů před zahájením tábora. 

Cena zahrnuje ubytování, dopravu, stravování 5x denně, pitný režim, zdravotnický dozor, 

zajištění programu, odměny za soutěže, výlety a úrazové pojištění.  
 

POVINNÉ DOKLADY  1. závazná přihláška  - vypište a odevzdejte zpět do 30. dubna 2022 

     2. potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním dětským lékařem 

     3. prohlášení zákonných zástupců dítěte)-vypisuje se v den nástupu na tábor 

      4. zdravotní (očkovací) průkaz dítěte 

      5. průkaz zdravotní pojišťovny  

      6. léky (pokud je dítě užívá) 
 

PROGRAM Letos se s námi vydáte do jednoho zajímavého království. Zajímavé je proto, že právě 

uprostřed našeho království na vysoké hoře bydlí dvanáct Měsíčků, kteří pomocí 

kouzelné berly času ovládají chod celého roku. Co kdyby se ale s berlou něco stalo? To 

by pak nastal v celém království zmatek. Uvidíme, jestli dokážeme Měsíčkům nějak 

pomoc. Těšit se můžete na hry a soutěže, táboráky, spaní pod širákem, sport, deskové hry, 

no prostě spoustu zábavy! Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let.  
 

KONTAKT   Rudolf Zeus, hlavní vedoucí LT,  777 063 604, rudolfzeus@seznam.cz  
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