
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

 

            Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina POHODA 

Oddíl Maxim, Národní 83, 551 01 Jaroměř 

           Letní tábor Mělčany u Dobrušky 

       111555...777...   –––   222888...777...   222000222333   
 

Maximáci, táborníci, Vážení rodiče, 
rok se překulil, děti mají za sebou první pololetí školního roku a budou zase prázdniny. 

Jedeme opět letní tábor na táborovou základnu, kterou dobře známe. Protože, s námi jezdí 

z více jak 90%  stálých táborníků, je zbytečné psát co táborníky čeká, jak základna vypadá, … 
(foto z loňského tábora na www.ptomaxim.cz) 

Cena tábora:    

4300,- Kč (účastnický poplatek pro neregistrované členy oddílu Maxim) 

3800,- Kč (účastnický poplatek pro registrované členy oddílu Maxim) 

Číslo účtu: 274399143/0300,(variab. symbol prvních šest čísel rodného čísla táborníka) 

(fakturu pro zaměstnavatele na vyžádání vystavíme na základě dodání fakturačních údajů zaměstnavatele) 

 

Poplatek za tábor je nutno uhradit do 20.5.2023 
 

Vzhledem k rostoucím nákladům defacto na kompletní potřeby pro zajištění letního tábora 

jsme nuceni navýšit účastnický poplatek pro letošní rok. Bezprecedentní zdražení za poslední 

rok nás postavilo do pozice, jak zajistit dostupný tábor pro všechny a zároveň zajistit 

financování zajišťující potřebný standard pro realizaci tábora. Nechceme a nikdy nepůjdeme 

cestou šetření a úkor kvality potravin ve stravování nebo požadavky na rodiče dovozu dítě na 

tábor apod. Zároveň se snažíme zajistit i financování z jiných zdrojů (granty, dary přátel a 

podporovatelů aj.) Další cestou, jak optimalizovat náklady je pořízení provozních potřeb, 

materiálním a programovým vybavením a některých trvanlivých potravin předem, v době, kdy 

je možné je pořídit za výhodnější ceny, než týden před začátkem tábora. Díky všem výše 

uvedeným krokům je letošní navýšení menší než 10 % než v loňském roce. 

 

http://www.ptomaxim.cz/


 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

 

Storno podmínky: 

• 10 % z celkové ceny tábora při zrušení závazné rezervace do 31.5.2023  

• 30 % z celkové ceny tábora při zrušení závazné rezervace do 30.6.2023 

• 60 % z celkové ceny tábora při zrušení závazné rezervace do 14.7.2023 

• Další info/ podmínky – viz Smluvní podmínky (viz www.ptomaxim.cz/tabor/) 

 

Další info: 

• Po uhrazení účastnického poplatku a nejdéle do 10. června 2023 zašleme táborníkům 

pokyny k odjezdu, seznam vybavení a další potřebné tiskoviny 

• Jídelníček je již ke shlédnutí na stránkách (www.ptomaxim.cz/tabor/) 

• Taktéž budete potřebovat Posudek  o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

zotavovací akci ( na vyžádání u ošetřujícího lékaře dítěte - platí 2 roky, není tedy nutné žádat 

každý rok o nový, jen musí mít platnost do termínu konce letního tábora) 

• Mobilní telefony (a jiné el. zařízení umožňující přenos mobilních dat): Pro letošní rok 

jsme se rozhodli pro plný zákaz používání těchto zařízení na letním táboře, a to 

z několika důvodů: 

1. Primárně nám, a hlavně dětem to narušuje program na táboře. Závislost některých 

dětí na tomto přístroji již je na takové úrovni, že bez něj nejsou schopni fungovat a 

jsou schopni streamovat při závodu, táboráku nebo společné hře. 

2. Trendem dětí je sdílet vše, hned a se všemi. Nejde o to, že nechceme sdílet to co se 

na táboře děje, ale i na toto je potřeba souhlas dle GDPR a není v moci organizátora 

tábora zajistit, aby všichni měli souhlas se všemi. Nebojte se, o fotky a videa 

nepřijdete, budeme je sdílet na stránkách www.ptomaxim.cz . 

3. Jezdíme do přírody, pod stan, do zákoutí s tekoucím potokem a našim cílem je 

rozvíjet u dětí dovednosti, zručnosti, teamového ducha, kamarádství a umět se 

v různých situacích postarat nejen o sebe, ale i ostatní. Na to žádná aplikace nestačí 

a ani není k dispozici. 

4. Rozumíme, že je těžké Vaše ratolesti ztratit z dohledu na 2 týdny, ale nemusíte se 

obávat. Pokud potřebujete kontakt, bude k dispozici v denní době kontakt na hl. 

vedoucího tábora, který Vám rád dítě předá. Totéž platí i u dětí, pokud budou 

potřeba naléhavě potřebovat kontaktovat rodiče.  

Vážení rodiče a táborníci, věříme že společně dokážeme alespoň na 14 dní bez těchto 

přístrojů fungovat, prožít tábor s kamarády a programem v přírodě. Pokud však jste 

přesvědčeni, že se bez těchto přístrojů opravdu neobejdete, budete nám velice chybět, 

ale prosím vyberte si jiný tábor, kde můžete být on-line a prožít prázdniny s mobilním 

telefonem. Děkujeme za pochopení 

o Hlavní vedoucí tábora – Milan Anders 

o email: milan.maxim@seznam.cz 

o mobil: +420 603 888 548 

o web: www.ptomaxim.cz 

http://www.ptomaxim.cz/tabor/
http://www.ptomaxim.cz/
mailto:milan.maxim@seznam.cz

