
 
 

Ardea Břeclav – základní článek Hnutí Brontosaurus 
Mobil: 00 420 739 370 492 

Email.: ardea.breclav@brontosaurus.cz 
www.ardeabreclav.cz 

IČ: 05880360 
 

LÉTO S BRONTOSAUREM 
„LUHY ŘEKY DYJE V.“ 

Břeclav 
Základní informace: 

 

místo: 
Turistická základna Kančí obora 
Pod  zámkem/ Kančí obora, Břeclav 69002 
(GPS pro mapy.cz : 48.7633706N, 16.8707086E) 

charakteristika Tábor pro středoškoláky a starší s pracovně rekreační náplní 

termín: sobota 7. 8. 2021 – sobota 14. 8. 2021 

ubytování: V pokojích v turistické základně  

stravování: plná penze (jídlo 5x denně) + pitný režim 

věková kategorie: 15 – neomezeně  

kapacita: 20 osob 

cena: 500,- Kč  

hygiena: Sprchy (teplá voda), WC 

koupaliště: Řeka a bazén chvilku pěšky 

program: 
Práce pro přírodu, tvoření, poznávání, přednášky, hry, výlety do 
okolí, přírodověda, sport, koupání 

 
Způsob platby: 

1. převodem z účtu na účet Ardea Břeclav u Fio Banky 
- číslo účtu 2601196327/2010 
- Variabilní symbol: 070821. Do kolonky zpráva pro příjemce je nutno napsat 

jméno a příjmení účastníka. 
2. fakturou (pro platby zaměstnavatelů z fondu FKSP), k vystavení faktury potřebujeme: 

- název a přesná adresa plátce 
- IČ a DIČ plátce 
- jméno a příjmení, adresa bydliště a RČ dítěte 
- jméno a příjmení, adresa bydliště rodiče uplatňujícího nárok na příspěvek 

3. hotově u hospodářky Ardea Břeclav 
- nahlaste jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště 
- pokladní hodiny po telefonické domluvě s Ing. Helenou Lakosilovou 

(739324555) 

 
 

 

 

LÉTO S BRONTOSAUREM 

LUHY ŘEKY DYJE V. 
TURISTICKÁ ZÁKLADNA KANČÍ OBORA BŘECLAV 
 
 
 
Akce začíná srazem na Turistické základně Kančí obora 

v Břeclavi v sobotu 7. 8. 2021 ve 14:00. 
Akce končí rozchodem v sobotu 14. 8. 2021 ve 10:00 na Turistické základně Kančí obora 
v Břeclavi. Odchod možný dle potřeby od 8:00.   

Kontakt: Martin Václavík, ardea.breclav@brontosaurus.cz, 739 370 492, Jana Riegerová 

776676081  
 
Doporučené (ne povinné) vybavení účastníka: 
Dobrá nálada 
Malý batoh na výlety a láhev na pití 
Krátké a dlouhé kalhoty 
Oblečení na spaní 
Mikina, Tepláková souprava 
Triko s dlouhým a krátkým rukávem 
Pracovní oblečení (ne profesionální, ale co 
se může poškodit) 
Ponožky  
Silné ponožky, Spodní prádlo 
Plavky, Ručníky 
Kapesníky 
Pevná obuv (plná), pracovní obuv  
(s ocelovou špičkou) 
Otevřená letní obuv s pevnou patou (ne 
pantofle, žabky) 
Holínky, Sportovní obuv 

Boty do vody 
Sáčky na špinavé prádlo 
Hygienické potřeby a toaletní papír 
Fungující baterka a náhradní baterie 
Oblíbenou stolní hru 
Hudební nástroj, pokud umíte hrát 
Repelent, Opalovací krém 
Sluneční brýle 
Pokrývku hlavy (kšiltovka) 
Pláštěnka 
Pravidelně užívané léky 
Kartičku zdravotní pojišťovny 
Jízdní kolo 
Helma na jízdní kolo  
Spací pytel 
 

  

Věci si vezměte spíše starší, může dojít k poškození či ztrátě. 
Zda si vezmete drahou elektroniku (mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, tablety…) je na 
zvážení majitelů/ rodičů. Organizátor tábora neručí za případnou ztrátu nebo poškození.  
 
Jízdní kolo: rovinatá krajina Břeclavska a řada cyklotras vybízí k jízdě krajinou a jejímu poznávání. 
Doporučujeme si vzít jízdní kolo a veškeré potřebné vybavení + přilbu, funkční světla a výstražnou vestu. 
Pro ty co kolo nemají se můžeme pokusit zajistit naše, ale většinu jsou to starší kola a je jich málo. Proto si 
vezměte prosím svoje. Jízdní kola budeme často používat k přepravě mezi lokalitami našich 
dobrovolnických aktivit.   
 

Při příjezdu odevzdáte zdravotníkovi (platí pro nezletilé účastníky): 

- kartičku zdravotní pojišťovny 
- případné léky, které dítě užívá (se jménem dítěte a pravidly užívání – kdy a kolik 

nalepené na krabičce) 
- (Děti si nepodávají léky samy, i když jsou tak naučené. Oznamte dále zdravotníkovi 

vytrvalost a možnosti vašeho dítěte. Stává se, že rodiče, učitelé, vedoucí a samotné dítě 
mají rozdílné pohledy na to co dítě zvládne a to co by mělo zvládnout (fyzická zátěž). 
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PŘIHLÁŠKA NA AKCI  

LÉTO S BRONTOSAUREM – „LUHY ŘEKY DYJE V.“ 
7. 8. 2021 – 14. 8. 2021 

 

Jméno a příjmení: 
 
 

Adresa bydliště: 
 
 

  

Kontakt na účastníka, telefon, email.   

Rodné číslo:  
Zdravotní 
pojišťovna: 

 
  

  Zákonný zástupce: jméno a příjmení, telefon, email (u mladších 18 let): 

  

Zákonný zástupce, telefon, email:   

Požadavky na stravu a alergie 

mléčná intolerance vegetarián jiné  

Jiné:  

Zakroužkujte (zvýrazněte tučným písmem)  
 

plavec/neplavec očkován/neočkován proti klíšťatům 

Upozorňuji na tyto svá zdravotní (psychická) omezení a případné zdravotní potíže 
(popřípadě omezení a potíže syna/dcery u mladších 18ti let): 
 

 

"Beru na vědomí, že všech aktivit se budu účastnit na vlastní zodpovědnost a dobrovolně a 
mám právo každou aktivitu odmítnout.“  
 Podpis účastníka (u mladších 18-‐ti let podpis zákonného zástupce): 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Hlásím se na letní tábor „Luhy řeky Dyje V.“ pořádaný Ardea Břeclav – základní článek Hnutí 
Brontosaurus, Na Valtické 437/17, 69141 Břeclav, v termínu od soboty 7. 8. 2021 do soboty 
14. 8. 2021 na turistické základně Kančí obora v Břeclavi a zavazuji se, že budu dbát pokynů 
všech vedoucích a instruktorů a dodržovat táborový řád. Souhlasím s případným použitím 
mých fotografií pro archiv a propagační účely Ardea Břeclav. 
 
Souhlasím s účastí svého syna / dcery na tomto táboře.  
Souhlasím, že případné poplatky za zdravotní ošetření mého dítěte doplatím po skončení 
letního tábora oproti dokladu o zaplacení. 
Souhlasím s případným použitím fotografií mého dítěte pro archiv a propagační účely Ardea 
Břeclav.  
 
Místo, datum, jméno a příjmení, podpis účastníka i zákonného zástupce (u účastníků do 
18 let):  


