
Okresní sdružení hasičů Trutnov pořádá  

LETNÍ TÁBOR OSH Trutnov –  

BÍLÉ POLIČANY 2022 

určeno pro děti od 7 (po absolvování 1. třídy ZŠ) do 15 let  

TERMÍN:  neděle 17.7. – sobota 30.7.2022 

MÍSTO KONÁNÍ:  táborová základna v areálu zámku Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech, 

                                    12km od Dvora Králové nad Labem  

PŘEDÁNÍ  DĚTÍ:  v neděli 17.7. mezi 9:00 a 11:00 hod a převzetí zpět v sobotu 30.7. do 11:00 hodin 

                                 v táborové základně Bílých Poličanech  

INFORMACE z průběhu tábora: Facebook: Tábor OSH Trutnov – Bílé Poličany 

UBYTOVÁNÍ: Pouze ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou a pevnou podlážkou.  

ZAMĚŘENÍ TÁBORA:  Během tábora je pro děti připraven bohatý program s celotáborovou hrou. Dále 

je připraveno pro děti nepřeberné množství zajímavých aktivit včetně koupání, výletů, diskoték a 

množství poutavých her, zábavných soutěží a zinscenovaných představení. Děti jsou pod dohledem 

vyškolených vedoucích včetně zdravotnického dohledu a program tábora je připraven s ohledem na 

jejich všestranný rozvoj.  

CENA TÁBORA:  4.800,- Kč   

Úhrada může být provedena buď v celkové výši do 15.5.2022, a nebo ve dvou částech: 

 - 1. část – záloha 2.400,- Kč do  15.5.2022    

Tato částka bude použita na krytí výdajů na přípravu tábora, proto je v případě odhlášení táborníka 

před táborem nevratná (netýká se odhlášení z vážných důvodů, jako je nemoc, úraz apod.) Každý 

z odhlášených účastníků má možnost si za sebe najít náhradníka, na kterého bude záloha převedena. 

 - 2. část – doplatek 2.400,- Kč do 30.6.2022 

MOŽNOSTI ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU:  

• platba na bankovní účet OSH Trutnov 214030969/0300 - je důležité uvést variabilní  

symbol = datum  narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd (př. nar. 1.2.2018 = VS 20180201), jinak 

nedojde ke spárování s osobou plátce. Ve „zprávě pro příjemce“ je možné uvést příjmení  a 

jméno účastníka, za kterého je platba posílána. Neplaťte dříve, než odevzdáte řádně vyplněnou 

přihlášku!!! Nárok na zařazení mezi účastníky letního tábora vzniká teprve po zaplacení zálohy 

či celé částky, do té doby není provozovatel povinen brát zřetel na přihlášení zájemců 

s odevzdanou přihláškou.  

• platba v hotovosti - v kanceláři OSH Trutnov – Na Struze 30, 541 01 Trutnov (bývalá poliklinika 

naproti kinu Vesmír, vchod A, 1. patro,  

úhrada zaměstnavatelem – pokud bude platba provedena zaměstnavatelem či 

odborovou organizací, není nutné předem skládat zálohu 2 400,- Kč rodiči, je však třeba zaslat 

vyplněnou Žádost o vystavení faktury (stačí mailem), jejíž vzor je součástí nabídky tábora 

(samozřejmě je možné použít i vlastní žádost Vašeho podniku, pokud bude obsahovat potřebná 

data). Pracovnice kanceláře pak zašle fakturu přímo Vašemu zaměstnavateli. 
 

Upozornění: dětem je zakázáno brát s sebou na tábor mobilní telefon, rodiče si mohou vzít při příjezdu 

na tábor kontaktní telefon na vedoucího družstva, ke kterému bude dítě přiděleno. 
Kontakt na provozovatele tábora: SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Trutnov,  

 Na Struze 30, 541 01 Trutnov, IČO: 64203239 

 BÚ 214 030 969/0300   

 tel: 607 228 523 – Aleš Hejna – hlavní vedoucí tábora 

  724 869 998 – Tereza Pelcová – kancelář OSH  

 email: tabor@oshtu.cz    

 webové stránky: www.oshtu.cz/tabor 

 

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Tento projekt je realizován s podporou MŠMT. 

mailto:tabor@oshtu.cz
http://www.oshtu.cz/


 

 

Vážení rodiče, 

 

dovolte mi pár slov k letošnímu táboru. Situace s pandemii Covid-19 a s ní i vládní opatření 

proti šíření se neustále mění. Tábor ovšem nelze připravit během jednoho měsíce, a proto jsme 

začali s veškerými přípravami na letošní tábor tak jako jiné roky. Veškerá vládní opatření a 

hygienické podmínky pro pořádání dětských táborů budeme sledovat a tábor připravovat tak, 

abychom vše splnili. V případě zásadních změn, či zákazu pořádání táborů Vás budeme 

samozřejmě ihned informovat a danou situaci s Vámi řešit. Případně Vám odešleme zpět vaše 

finance. Koncem června rozešleme email, kde Vám sdělíme podmínky za kterých se tábor 

uskuteční a případnými potřebami pro vaše ratolesti. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

 

Za pořadatele tábora  

 

Hlavní vedoucí  

Aleš Hejna 

Tel.: 607 228 523 

tabor@oshtu.cz 
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