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INFORMACE k LDT DÁLAVA 2022 
 

Provozovatel 

• Kruh svobodných Dálava, z.s., Hodějovická 298, 370 08 Staré Hodějovice 

Termín 

• Od 12. 8. do 26. 8. 2022 (od pátku do pátku), prosíme přivezte nám děti na tábor mezi 

16 a 17 hodinou a podívejte se, kde budou Vaše děti trávit čas. 

Adresa  

• LDT Dálava, Benešov nad Černou, 382 82 Benešov nad Černou 

Přihlášení na LDT Dálava 

• Závaznou přihlášku můžete zasílat poštou nebo elektronicky (přihlášku vytisknete, 

podepíšete a naskenujete/vyfotíte). 

• Nejpozději do 30.6.2022.  

• Adresa: paroubkova@email.cz (Alena Paroubková, tel. 604 930 117) 

        Libníč 106, 373 71 Rudolfov 

Jak se dostat na tábořiště Dálava  

• GPS souřadnice: 48°43'26.105"N, 14°35'34.318"E 

• Do tábora snadno zajedete autem. Ze silnice II. třídy č. 154 z Kaplice na Benešov nad 

Černou, u autobusové zastávky Dluhoště (cca 2 km před Benešovem n./Č.), odbočíte 

vpravo na silnici III. třídy směrem na Desky-Meziříčí-Malonty. Po cca 800m jízdy 

přejedete most přes řeku Černou a hned za ním cca 30 m odbočíte vlevo přes brod na 

lesní svážnici (směrovka Dálava). Jízdou po ní se po cca 650 m dostanete do tábora 

Dálava.   

Jakou odevzdat dokumentaci při předání dítěte 

• Vyplněný Zdravotní list účastníka LDT Dálava – podepsaný ke dni nástupu dítěte na 

tábor. 

• Kopii průkazu zdravotní pojišťovny účastníka tábora. 

• Posudek o zdravotní způsobilosti – obecně má platnost 24 měsíců. V případě, že máte 

k dispozici jiný platný lékařský posudek účastníka pro podobné zotavovací akce anebo 

stejné potvrzení zdravotní způsobilosti, můžete jej použít. Po skončení tábora vám 

bude zdravotní dokumentace vrácena. 

• Originál přihlášky na LDT Dálava. 

• Další potřebné dokumenty upřesníme před táborem dle epidemiologické situace. 

Cena 

• 4 600 Kč – zaplatit do 31.5.2022 

• V případě, že by se vaše dítě nemohlo zúčastnit tábora z vážného rodinného či 

zdravotního důvodu, bude vám vrácena poměrná část účastnického poplatku. Stejně 

tak v případě účastníkem nezaviněného předčasného odjezdu z tábora. Z ceny pobytu 

budou odečteny vynucené náklady na 2 dny (náklady na předzásobení potravinami, na 

pronájem základny, na provoz tábora – zásobování, energie), které činí 300 Kč na den. 

 

 

 

mailto:dalava@centrum.cz


 

 

Kruh svobodných Dálava, z.s. 

Hodějovická 298 

Staré Hodějovice 

PSČ 370 08 

IČO: 00666025 

 

 

Kruh přátel Dálavy 

a 

 
 

 

 

 

Kontakty 

• Hlavní vedoucí tábora – Zdeněk Moravec tel. 724 189 399 

• Organizační vedoucí tábora – Alena Paroubková tel. 604 930 117 

 

Návštěvy v průběhu tábora 

• V tomto roce je oficiální návštěvní den zakázaný. 

• V případě, že bude možné návštěvní den uskutečnit, budeme Vás včas informovat. 

 

Odjezd 

• 26.8.2022 mezi 15 a 17 hodinou, prosíme přijeďte si pro děti na tábor. Děkujeme. 

 

Co s sebou 

 

taška nebo kufr (dá se v něm mnohem lépe 

udržet pořádek) 
baterka, náhradní baterie 

věci běžné denní potřeby na 14 dní do 

přírody 
zápisník, tužka, pastelky, nůžky 

pevné boty pokrývka hlavy, šátek 

plavky, boty do vody (staré tenisky, 

sandály či kroksy) 
zavírací nůž 

věci na běžnou hygienu, přípravek proti 

hmyzu (klíšťatům) 

malý batoh na jednodenní výpravy 

s plastovou láhví na pití (cca 0,5 l) 

spací pytel, polštářek, karimatka, spací 

oblečení 
pláštěnka, gumovky 

bílé tričko na batikování kapesné dle uvážení (cca 300 Kč) 

 

Doporučujeme 

• Telefony, tablety a další elektroniku NEBRAT, pokud je budou mít děti s sebou, 

vybereme je a bezpečně uložíme – dítěti nejsou v průběhu tábora dostupné. 

• Oblečení raději starší, protože se budeme pohybovat stále v přírodě. 

• Všechny věci mít podepsané či jinak označené. 

• Nebrat si na tábor drahé a křehké předměty, šperky, hračky… 

• Vzít si zpěvníky, knížku/časopis, hudební nástroj, společenské hry, karty... 

 

Informujeme 

• Všechny děti budou v den odjezdu na tábor připojištěny na úraz. 

• Pro osobní hygienu dětí jsou k dispozici sprchy s teplou vodou. 

• V případě nepříznivého počasí máme na táborové základně dostatečně velké kapacity 

na sušení mokrých věcí. 

• Všechny srubové objekty jsou celoročně užívané a dají se vytápět. 

• Strava se podává 5x (v případě nočních her až 6x) denně. 


