
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO 

VÝCVIKOVÉHO TÁBORA  NA  S O B O Ň K Á CH v roce 2022. 
 

 

A)  Akce:  Letní výcvikový tábor sportovní gymnastiky – 60. ročník ( dále jen „LVT“) se      

                  bude konat ve dnech  02.07.2022 až 16.07.2022 v osadě Soboňky u Rohatce (okres    

                  Hodonín), v prostoru lesa nad druhým rybníkem.  

 

B)  Důležité pokyny:    

      1. Úhrada za pobyt: 

          1. týden .........................    2.7. – 9.7.2022, (tj. 8 dnů) ................................. 3.150,-- Kč    

          2. týden  ........................ . 9.7. – 16.7.2022, (tj. 8 dnů) ................................ 3.150,-- Kč 

          Celý pobyt  ...................    2.7. – 16.7.2022,(tj. 15 dnů) .............................. 6.300,-- Kč 

 

      2.  Nutno odevzdat – termín : 

          a) „Přihláška na LVT“ –  je nutno ji odevzdat osobnímu trenérovi cvičence nebo  

              vedoucímu akce nejpozději do 31.05. 2022! ! ! 

          b) „Vyjádření lékaře“ –  osobnímu trenérovi nebo přímo v táboře vedoucímu akce , musí 

být vystaveno nejdéle tři dny před nástupem na LVT.  

          c) „Prohlášení zákonných zástupců“ –  odevzdejte přímo v táboře vedoucímu akce, popř. 

jeho zástupci, musí být vystaveno v den odjezdu na LVT.  

          d) „Fotokopii průkazky zdravotní pojišťovny“ –  je možno ji připojit k přihlášce,  

              případně ji Vaše dítě odevzdá vedoucímu akce přímo na táboře. 

          e) „Potvrzení o bezinfekčnosti“ 

 

       3.  Úhradu za pobyt je nutno provést do 20.06.2022! ! ! , a to v hotovosti osobnímu trenérovi, 

vedoucímu výpravy nebo účetní TJ Sokol Zlín p. Kejřové nebo lze vystavit fakturu pro 

zaměstnavatele.   

             V případě, že budete chtít provádět platbu bezhotovostní převodem na účet TJ Sokol Zlín, 

informujte se u pí J. Kejřové, tel. č. 777 610 56.  

 

4. Osobní zavazadla, stany, spací pytle apod., označené jmenovkou, budou přijímány  

               ve středu 29.06.2022  od 16:30 do 17:30 hodin. Neoznačené stany a jejich příslušenství   

               nebudou přijaty !  Všechny cennější věci ve vlastním zájmu označte jmenovkou dítěte. 

        

5. Přepravu dětí na tábor zajistí rodiče, nejlépe vlastním autem (je možné se domluvit mezi 

sebou a přepravit více dětí jedním vozem). 

      

         6. Sraz všech dětí do 15 let LVT je v sobotu 02.07.2022  od 11.00 hod. do 12:30 hod v 

táboře na Soboňkách. Za převzetí dítěte, osobních věcí včetně všech potřebných 

dokumentů (přihláška, vyjádření lékaře, čestného prohlášení o neexistenci příznaků 

vírového infekčního onemocnění) a stavbu stanů dětí zodpovídá osobní trenér.    

             Informace o trase a přístupové cestě podá osobní trenér.  

             Pobyt začíná obědem po příjezdu. 

 

7. Příjezd do tábora u dětí, které jedou na 2. týden, je v sobotu 09.07.2022 do 12:30 hod.,   

zodpovídá osobní trenér. Dopravu zajistí po dohodě s osobním trenérem rodiče.  

              Za převzetí dítěte, osobních věcí včetně všech potřebných dokumentů (přihláška,   

              vyjádření lékaře, čestného prohlášení o neexistenci příznaků vírového infekčního   

              onemocnění) a dále stavbu stanů dětí zodpovídá osobní trenér.    

      Pobyt začíná obědem po příjezdu. 

 

8. Dětem, které jedou jen na 1. týden, končí pobyt v sobotu 09.07.2022 snídani. Odjezd dětí  



    musí být zajištěn nejpozději do 10:00 hod. Zodpovídá osobní trenér. 

    Dopravu zpět zajistí rodiče, nejlépe vlastním autem.  

 

9. LVT bude ukončen v sobotu 16.07.2022 snídani. Dopravu zpět zajistí rodiče, nejlépe      

    vlastním autem. 

 

      10. Výdej stanů a zavazadel dětí proběhne v průběhu následujícího týdne po skončení tábora a 

věci bude možné vyzvednout jen po dohodě s pí Kejřovou , tel. 777 610 562.  Tělocvična 

bude pro veřejnost uzavřena, trénuje se nepravidelně.    

    

C.)  Soupis základních věcí, které je nutno vzít sebou:   

 a) Stan (domluvit se dohromady nejméně dva účastníci) – musí být v dobrém stavu     

     (Nesmí do něj zatékat! Před táborem  nutno vyzkoušet!).      

       b) Kompletní příslušenství ke stanu (tyčky, kolíky, šňůry apod.) – nutno překontrolovat 

především u vypůjčených stanů.  

       c) Spací pytel , nafukovací lehátko nebo karimatku.  

           Stany a příslušenství , kufr, spací pytel a karimatku je nutno označit viditelnou 

jmenovkou! 

       d) Jídelní soupravu (celý „ešus“) lžičku (nikoliv příbor) , hrnek, utěrku.  

       e) Holinky nebo galoše, pláštěnku (nebo méně vhodný deštník).                  

       f) Sportovní obuv (tenisky), nazouváky na trénink.                            

       g) Teplákovou soupravu letní, zimní, jiné teplé oblečení vč. teplých ponožek. 

       h) Dva cvičební úbory a věci na cvičení (řemínky,…).         

     ch) Spodní prádlo, plavky, pokrývku hlavy („kšiltovka“).                        

       i) Oblečení na spaní.                                               

       j) Ručník – 2ks, věci pro osobní hygienu (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, hřeben apod.), 

           kapesník – min. 3ks. 

       k) Baterku s novými články, metličku na úklid stanů.                

      m) Provázek a kolíky na prádlo, šicí potřeby.                    

       n) Krém na opalování s vyšším ochranným faktorem, přípravek proti klíšťatům a  

           komárům. 

       o) Kapesné (doporučujeme 200,- až 500,- Kč dle délky pobytu).      

       p) Zábavnou knížku, hry dopisní papír + známky, propisovací pero, hudební nástroj.            

 

D.) Adresa:   LVT sportovní gymnastiky   

                      Soboňky 6  

                      696 01 Rohatec  

 

Vedoucí výpravy:    Smutek R., Daněk P. 

    

 

 


