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Dětské rybářské tábory 
 

POKYNY PRO RODIČE 
 

 Provozovatel vyžaduje tyto doklady: 
- Posudek o zdravotní způsobilosti 
- Prohlášení o bezinfekčnosti 
- Kartičku pojištěnce 
- Souhlas s ošetřením dítěte ve zdravotnickém zařízení 

 
• Kapacita pobytu je 28 dětí. Přihlášené dítě bude bráno jako závazně přihlášené až 

po uhrazení platby. V případě, že platba bude provedena až po naplnění kapacity 
pobytu, nebudeme moci přihlášku akceptovat a platba bude vrácena. Proto se snažte 
platbu uhradit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 20. června. 

 
• Záloha 2000,- Kč (rezervační poplatek) je po jejím uhrazení nevratná 

 
• Storno poplatky při zrušení pobytu z jakéhokoliv důvodu – zaplacená částka bude 

dle níže uvedeného rozpisu snížena o určité procento na pokrytí nezbytných 
provozních nákladu: 

 
- v době kratší 45 dnů před nástupem na pobyt ................................ 50% 
- v době kratší 29 dnů před nástupem na pobyt ................................ 60% 
- v době kratší 7 dnů před nástupem na pobyt .................................. 80% 
- v případě nenastoupení k táborovému pobytu ............................... 100% 

(možno sehnat za sebe náhradu) 

 
• Platbu můžete provést těmito způsoby: 

- převodem bank. účet č.: 5225899339 / 0800 

 
Petr Lemberk 
Slatiny 147 
506 01 Jičín 

 

• Návštěva dětí: na táboře není vhodná z důvodu narušení táborového denního 
programu. Jestliže však budete na návštěvě trvat, prosíme o telefonickou 
domluvu předem na tel. 732 619 398. 
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• Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z 
rozhodnutí lékaře v souladu se zákonem č. 20/1996 Sb. V případě nadstandardních 
řešení ošetření, léků a léčebných postupů, platí doplatky rodiče. 

 
• Schůzka rodičů před započetím tábora s provozovatelem je možná po telefonické 

dohodě. 
 
 
 
 
 

PRÁZDNINOVÉ POBYTY 
 

• Rybářský pobyt v srdci Českého ráje, je vhodný pro začátečníky a pokročilé. 
 

• Vaše děti prožijí krásný týden v přírodě Prachovských skal, na farmě s chovem 
ušlechtilých ryb. 

 
• Pobyt je určen pro děti ve věku 7 až 17 let, které mají kladný vztah k přírodě. Děti 

se seznámí s teoretickou i praktickou výukou. 
 

• Ubytování dětí je zajištěno v přízemí rodinného domu, které je používané jako 
penzion. 

 
 

 
• Stravování je zajištěno 5x denně s celodenním  dozorem!!! 

 
• PŘÍJEZD NEJDŘÍVE VE 15°° hod 

 
• ODJEZD DO 9 °° hod 

 
 
 
 
Důrazně Vás žádáme o dodržení času příjezdu i odjezdu. Jsou nastaveny tak, abychom byli 
schopni organizačně zajistit střídání turnusů. 

 
 

 
 


