
Vážení rodiče,
Je mi potěšením Vám potvrdit přijetí přihlášky Vašeho dítěte na náš letní tábor 2021 v tématu táborové hry           
divokého západu „Gold Rush“, která je již dvacátým druhým ročníkem námi pořádaných letních táborů. Jsme  
vděční za důvěru, kterou nám tímto projevujete a uděláme maximum pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.   
Bereme to jako velkou zodpovědnost hostit Vaše dítě a snažíme se připravit takové podmínky, aby se tento tábor 
stal nezapomenutelným, bezpečným a spolehlivým místem, kam se budete Vy i Vaše děti rádi vracet.  

Pečlivě si, prosím, přečtěte následující informace a vyplňte nástupní listy.  

VELMI DŮLEŽITÉ – Vyplněné rodiči a doktorem potvrzené nástupní listy přivezte s sebou na tábor v den nástupu   
dítěte na daný turnus. Kdy a jak podepsat nástupní list viz dané odstavce nástupního listu. Nebudeme moci při-
jmout nikoho bez těchto řádně vyplněných formulářů. Jeden nástupní list je pouze pro jednoho účastníka tábora. 

Je potřeba, aby Vaše dítě bylo zcela bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění, ale především také bez 
známek nemoci COVID-19. Respektujte prosím nařízení státu i vašeho obvodního lékaře a pokud někomu z vaší 
rodiny, či dítěti samotnému byla nařízená karanténa, prosím informujte nás. 

Vzhledem k tomu, že poslední roky je zvýšený výskyt vší ve společnosti, nemůžeme přijmout dítě, které není řádně 
ošetřeno, tj. nemá beze zbytků odstraněné vši i hnídy. Prosíme, abyste obzvláště při přechodu z jiného tábora či 
akce zkontrolovali své dítě ještě, než přijedete k registraci našeho tábora. 

Word of Life je mezinárodní křesťanská organizace se zkušenostmi ve více než 80 zemích světa a 81 letou tradi-
cí konání táborů v různých prostředích, kulturách a světadílech. Součástí našich kempů tedy není jenom spouta 
zábavy, sportů a angličtiny, ale také krátká ranní a večerní setkávání, na kterých prezentujeme a diskutujeme o 
základních myšlenkách křesťanství a snažíme se dát dětem odpovědi na život z pohledu Bible. 

Co si s sebou VZÍT:

Určitě spacák či deku a prostěradlo. Spí se na palandách s matracemi. Kluci spí většinou v chatkách a děvčata na pokojích. 
Dále osobní hygienické potřeby a psací potřeby. Bible (jen pokud máte doma). 

Oblečení: Je důležité si s sebou vzít dostatek oblečení, s ohledem na počasí: dlouhé kalhoty, šortky, dlouhá i krátká trička, 
mikiny, oblečení do deště. Obuv: alespoň dva páry, minimálně jedna obuv musí být pevná do lesa a na sport. V případě       
deštivého počasí je dobré mít náhradní. Doporučujeme plavky (v areálu tábora máme vlastní bazén). 

 Dívky:     bychom rádi poprosili, aby si nebraly minisukně a              Kluci: Prosíme o šortkové plavky.
            trička s velkými výstřihy či příliš krátká trička (odhalující                                                                                       
   bříška) ani příliš krátké šortky. Prosíme pouze o jednodílné 
   plavky (pokud nemáte, je možnost použití trička).

Co si s sebou NEVZÍT:

   •   Na našich kempech nejsou povoleny cigarety, alkohol ani jakékoli jiné návykové látky (drogy). 
   •   Zakázány jsou nože, jiné zbraně či nebezpečné předměty. 
   •   Nedoporučujeme si s sebou brát tablety, iPad, notebook a podobná zařízení a cennosti. Náš program je tak plný, že   
        na tyto věci nebude čas a také se chceme vyvarovat nepříjemnostem, které by vznikly případným rozbitím či ztrátou.   
        Vedoucí může rozhodnout o zabavení a vydání na konci tábora. Cigarety apod. nebudou vráceny, ale zničeny.
   •   Dětem na dětských turnusech doporučujeme, ať si s sebou neberou mobilní telefony. V případě nutnosti zde máme   
        telefon k použití.

Ostatní:

   •   Určitě doporučujeme nějaký repelent proti klíšťatům a komárům (v této oblasti je zvýšený výskyt klíšťat!) a    
        opalovací krém.
   •   V táboře je možnost si zakoupit pár sladkostí a zmrzlinu. Prosíme ale, aby s sebou děti měly pouze přiměřené   
        množství peněz.
   •   Doporučujeme si vzít také jedno pěkné „sváteční“ oblečení na náš závěrečný banket a koncert. Banket je                    
        slavnostní páteční oběd, kterým zakončujeme náš tábor. 



Prosíme Vás také, abyste zbytečně nepřibalovali svým dětem běžně dostupné léky v tabletové formě např. Paralen, 
Ibuprofen, atd. Všechna potřebná běžně dostupná léčiva, která nejsou na lékařský předpis, jsou součástí táborové 
lékárny, za kterou odpovídá zdravotník. Výjimkou je chronicky užívaná medikace, o které je nutné informovat tábo-
rového zdravotníka při odevzdání lékařského posudku. Pokud má vaše dítě nějaké alergie, neprodleně nám tuto 
informaci oznamte, pokud jste již tak neučinili. 

Vzhledem k letošním výjimečným opatřením Vás prosíme, aby si děti s sebou přivezli svou vlastní láhev na pití. 
Během dne budou pít pouze z vlastních láhve, mimo společná jídla.

Tábor se koná v našem středisku v Černé Hoře u Blanska (25 kilometrů severně od Brna). 

   •   Pokud přijíždíte autem, tak v Černé Hoře, která leží na hlavním tahu Brno – Svitavy, odbočte směrem na                                          
Tišnov. Asi 1,5km za Č.H. uvidíte po levé straně silnice, na T křižovatce nápis Word of Life – tam odbočte a za 
chvíli jste u nás. 

   •   Pokud přijedete vlakem do Rájce-Jestřebí nebo autobusem do Černé Hory, tak nám dejte včas vědět – 
rádi Vás vyzvedneme a autem dovezeme až k nám. Je nutné zavolat nebo napsat email nejpozději 2 dny před          
příjezdem a nahlásit počet lidí, kam a kdy přijedou. 

Pokud se přihlášené dítě nemůže tábora zúčastnit (např. z důvodu nemoci), dejte nám, prosím neprodleně vědět na 
uvedeném tel. čísle! 

Poplatky a vrácení peněz:
Celou částku kempu je potřeba zaplatit nejpozději do 1.6.2021.
Pokud se odhlásíte do 1.6., vrací se celá částka tábora kromě zálohy (500 Kč). 
Pokud se odhlásíte od 1.6. do 15.6., vrací se 50% částky tábora kromě zálohy (500 Kč).
Pokud se odhlásíte od 16.6. do 27.6., vrací se 25% částky tábora kromě zálohy (500 Kč).
Pokud se odhlásíte po 27.6., nevrací se nic. 

Výjimkou je náhlé onemocnění dítěte, nebo státem nařízená karanténa COVID – 19, v tom případě s potvrzením od 
lékaře vracíme celou částku kromě zálohy (500 Kč). 

Pokud by vláda nebo Word of Life ČR rozhodlo, že tábory se v sezóně 2021 nebudou konat, účastníkům bude navrácen 
jejich finanční poplatek v plné výši včetně zálohy. 

Každý z našich turnusů začíná v neděli registrací, která probíhá od 14:00 do 17:00. Tábor končí vždy v pátek od-
poledne, kdy je potřeba se odregistrovat od 15:00 do 17:00. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

          

Jan Halík
Hlavní vedoucí tábora

+420 737 760 252
halik@wordoflife.cz

493 Černá Hora, 67921

info@wordoflife.cz

+420 516 438 246

www.wordoflife.cz


