
INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE 2017 „POKLAD 

ČERNÉHO DELFÍNA“ 

KDY: 23. – 30. 7. 2017 

KDE: tábořiště pod Severkou, Dolní Lomná, BESKYDY 

Cena: 1400 Kč, slevy: sourozenecká - pro 2 sourozence cena 1200 Kč/os. 
Upozorňujeme na možnosti příspěvku na tábor (např. u vaší zdravotní pojišťovny - např. VZP, 

příspěvky zaměstnavatele, FKSP apod.). Na požádání vám vystavíme potřebný doklad.  

PŘIHLÁŠENÍ NEJPOZDĚJI DO 15. 7. 2017 (info níže) 
 

KONTAKT NA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO TÁBORA:  

Martin Šimik, DiS. email: mr.kacer@seznam.cz;  

mob. 773023373 
 

Pořádá Komunitní centrum Mojská, z.s. a dorost Křesťanského sboru Český 

Těšín. Tábor je organizován křesťanskými vedoucími a jednotlivá témata 

táborové hry stojí na biblických principech, které podporují u dětí rozvoj 

křesťanských morálních a etických hodnot. 
 

Podrobné informace: 

 

Co s sebou: dobrý spací pytel, karimatku, doporučujeme i deku, dobrou obuv (i 

náhradní!!!), obuv do deště (nejlépe gumáky s kožíškem uvnitř), pláštěnka, prádelní 

šňůra, kolíčky na prádlo, kapesní nůž (nikoliv dýka!), baterka + náhradní baterie, 

svíčky, ešus či jinou nádobu na jídlo, hrníček, lžíci, utěrku, osobní hygienické 

potřeby (kartáček, pasta, mýdlo/sprchový gel), menší batůžek, láhev na vodu, Bibli 

(pokud máš), psací potřeby (tužka, pero), kartičku zdravotní pojišťovny (stačí 

fotokopie), Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti.  

Oblečení: pyžamo či jiné oblečení na spaní, dlouhé kalhoty/tepláky (min. 2x), 

krátké kalhoty (min. 2x), větrovka, svetr, teplá mikina, min. 5 párů ponožek, min. 

5x spodní prádlo, plavky, ručník, dostatek oblečení vhodného do lesa (i teplejší! - 

svetr, větrovka apod.), šátek či jiná pokrývka hlavy. 

Další věci dle uvážení rodičů. 

NEDOPORUČUJEME, ABY SI ÚČASTNICI BRALI CENNÉ VĚCI ČI VĚTŠÍ 

OBNOSY PENĚZ A MNOHO SLADKOSTÍ.  

 

Doprava: individuální:  
vlakem: do Bocanovic, odtud pěšky cca 500 m na bus (zast. Dolní Lomná, mlýny), 

autobusem na zastávku D. Lomná, Pod Akáty, potom cca 2 km pěšky směr Severka 

(kolem Národopisného areálu Matice Slezské) 

autobusem: z Návsí žel.st. nebo Jablunkov aut. st. směr Horní Lomná, vystoupit na 

zastávce D. Lomná, Pod Akáty 

autem: do Dolní Lomné, před cukrárnou (před mostem přes řeku) odbočit doleva             

a kolem Národopisného areálu Matice Slezské směr Severka až po značku zákaz 

vjezdu motorových vozidel, odtud dál pěšky cca 400 m); vjezd jen na povolení LČR, 

bez tohoto povolení počítejte s rizikem pokuty. 



Skupinová: vlak, bus 

Sraz v neděli 23. 7. 2017 v 12:45 na parkovišti u supermarketu Billa. Odjezd 

vlakem 13:19. 

Návrat v neděli 30. 7. 2017 v 12:36 vlakem do Českého Těšína. 
 

 

Mapa tábora: 

 
PŘI PROBLÉMECH S TRASOU BUDEME OPERATIVNĚ ŘEŠIT (viz kontakt výše) 

Odkaz na web mapy.cz: 

http://www.mapy.cz/#x=18.717100&y=49.538014&z=13&t=s&q=Doln%C3%AD%2

0Lomn%C3%A1%20202&qp=8.305022_47.632275_22.904224_51.540035_6 

 

Přihlašování na tábor je on-line zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUu_pZTFPsaN4kHe9lVAcrJkLv

4JRc2R6s8RcT5wlI5gEuVg/viewform 

 

PROHÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI podepište je v den odjezdu dítěte na 

tábor. 

POČET MÍST JE OMEZEN (25)!!!! PLATÍ PRAVIDLO DŘÍVE PŘIHLÁŠENÝCH 

A TĚCH, KDO JEDNOU NA CELOU DOBU TÁBORA! 

Termín platby: do 15. 7. 2016 na účet, poté hotově v den zahájení tábora 

Způsob platby: Částku zaplaťte hotově nebo převodem na účet č. 

1159580013/3030, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte 

(účastníka) ve tvaru RRRRMMDD (např. 19.9.2000 jako 20000919) a do 

poznámky napište „TÁBOR 2017“. Po domluvě je možnost platit i hotově. 
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