
CHATOVÝ TÁBOR SVOJŠÍN 

Tel.: 602476607, 721827086 
Tel. do kanceláře v období provozu tábora: 602476607 

Adresa v období provozu: Chatový tábor, majitel Antonín Kraus 

                                              jméno dítěte 

                                             349 01  Svojšín 

 

 

                         POKYNY K NÁSTUPU DO TÁBORA – 2020 
 
Nástup do tábora:     1.7.  středa    - 16,00-18,00 hod. (začátek večeří v 18,00) 

Ukončení tábora:     15.7.  středa     - 8,00-10,00 (po snídani) - žádáme o dodržení 
 
Ubytování: ve 2,3,4,5 lůžkových chatkách, včetně lůžkovin a povlečení  

Program: bude probíhat dle nabídky v informačním letáku  

Stravování: zajištěno formou plné penze, odpolední svačina, pitný režim 

Součástí tábora je velká jídelna, terasa a sportovní areál s vybavením. V táborovém bufetu lze zakoupit 

občerstvení – sušenky, nápoje, nanuky ap. 

Základní vybavení do tábora: viz Seznam doporučených věcí (v kolonce „ke stažení“) 

Léky: pokud Vaše dítě užívá léky, tyto sebou a současně jejich rozpis dávkování. 

Pozor: před nástupem dítěte do tábora nechte ověřit jeho zdravotní stav lékařem. Potvrzení a prohlášení 

rodičů spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny, odevzdáte při nástupu dítěte do tábora. 

 

Návštěvy rodičů a příbuzných nejsou povoleny, neboť děti mají každodenní program, který by návštěvy 

mohly narušit. 

 

Cenné předměty a mobilní telefony sebou nevozit!! Na táboře není signál pro příjem na mobilním 

telefonu, dochází proto u dětí k samovolnému opouštění tábora při hledání signálu!! 

 

Popis příjezdové trasy: 
Od Plzně přes Stříbro – směr Mariánské Lázně (silnice č. 21). První obec za Stříbrem Těchlovice, zde u 

rybníka odbočit vlevo (ukazatel Otročín, Svojšín). Projedete obcí Otročín, při příjezdu do Svojšína se na 

křižovatce v obci dáte směrem na Černošín (vpravo). Táhlým stoupáním projedete Svojšínem a při výjezdu 

z obce odbočíte před hřbitovem doleva. Po zpevněné, mírně klesající asfaltové cestě přijedete k závoře, kde 

cesta končí parkovištěm a naším táborem. 

 

Upozornění: doporučujeme si zajistit pojištění na storno (zrušení) pobytu pro případ jakékoliv nepředvídné 

události a Vaše dítě by nemohlo nastoupit do tábora – viz naše Smluvní podmínky – bod 6 „Stornovací 

podmínky“. Předpokládáme, že Vaše dítě máte pojištěné proti úrazu. V případě, že ne, dejte nám vědět. 
 
Adresa na tábor: Chatový tábor – Antonín Kraus 

                              jméno dítěte 

 


