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Váţení rodiče, milé děti, 

oznamujeme Vám, že Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií,z.s. 

připravuje pro Vaše děti ve věku 8 – 17 let letní dětský ozdravně edukační tábor  

                           „ Štědronín 2018“ 

                                                                                              
v rekreačním středisku Počta u Zvíkovského Podhradí na Orlické přehradě 

v termínu:  30. 6. – 14. 7. 2018    
    hlavní vedoucí: Zdenka Staňková 

    instruktoři: Jan Staněk, Hynek Králíček, Martina Zajíčková 

    praktikant: Vojtěch Habiger 

    lékařský dohled:  1.týden: MUDr.David Habart, Mudr.Tomáš Neškudla 

                                 2.týden: MUDr.Marta Klementová, MUDr.Tereza Vychodilová 

                                 zdravotník:  Jitka Bartošová 

                                 pomocný zdravotník:  Adéla Štanclová 

 

Tábor je na celých 14 dní. 
 

Cena tábora: 

 

1.) Dítě s DIABETEM: 4 600,- Kč na účet 
 (NUTNÉ – mít zaplacen příspěvek do Sdruţení rodičů a přátel diabetických dětí ČR 

  v částce 390,- Kč za rok 2018 - bude se kontrolovat -  pokud ne, cena se výrazně navýší) 

 

2.) Dítě s CELIAKIÍ:  4 600,- Kč na účet  

                                                        + 700,- Kč na stravu v hotovosti na místě!! 

                                    

3.) NEDIABETIK : 6 000, - Kč  

    – sourozenec může být přihlášen pouze jako náhradník -  pokud bude volná 

kapacita. Přednost mají zdravotně postižené děti. 

                                     

V ceně: 6x denně jídlo, pitný režim, ubytování, pedagogický a lékařský dohled 

 



 

                               
Platba převodním příkazem na číslo účtu: 212720288/0300, jako variabilní symbol uveďte 

rodné číslo dítěte nebo jeho datum narození bez teček 

     !! DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE !! kvůli identifikaci platby 

 

- možno využít i možnost příspěvku z FKSP od zaměstnavatele, pokud budete potřebovat, řešte 

včas.Možno využít i příspěvku vaší ZP, pokud přispívá, potvrzení bude vydáno na požádání na 

konci tábora. Kdo má o toto potvrzení zájem, vyplňte v přihlášce.  

TÁBOR JE NUTNÉ ZAPLATIT DO 30. 4. 2018, 

         pokud nebude uhrazeno, bude místo nabídnuto náhradníkovi 

 

Upozorňujeme na to, že kapacita tábora je omezena na 35 míst. 

Bude rozhodovat datum přijetí přihlášky.  

Je tedy ve Vašem zájmu poslat přihlášku včas! Nejlépe obratem. 

 

 

Doporučujeme mít pro dítě sjednané úrazové pojištění  

 

 

Nástup účastníků bude v sobotu ve zděné spodní budově  

                 30.6.2018 od 14 hod. do 15,30 hod., po dohodě i později 

 Pokud přijedete dřív, vyčkejte,  před 14.hodinou NEBUDEME  děti přijímat.  

 

Doprava je individuální, protože tábor je určen pro děti z celé ČR, je možné se telefonicky 

informovat o tom, kdo se zúčastní z Vašeho okolí, abyste se domluvili na společné dopravě. 

 

 

Ukončení tábora je poslední den, tj.  

                                            v sobotu 14.7. 2018 od 9 do 10 hodin!! 

 

UPOZORNĚNÍ:  

              NA TÁBOŘE NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY! 

 

Pokud dítě závaţně poruší pravidla, můţe být z tábora vyloučeno bez finanční náhrady. 

 

V případě jakýchkoli dotazů volete kdykoli i večer na telefon: 605 88 89 80.  

Můžete využít e-mail : zdenkastankova@seznam.cz  nebo  diacel@seznam.cz  

 

 

DOPORUČENÍ:  

E-mail si ULOŢTE nebo potom kdykoli otevřete na webu: www.diacel.cz.  

 

Pokaţdé se mě někdo ptá na nějaké informace, které si sám můţe kdykoli 

vyhledat. 
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