
 Letní Mládežnický tábor STARÉ SEDLO 2023 

 

 Vy jste sůl země… 
8. - 16. července 2023  
 
Zaměření a náplň tábora:  
Tábor je určen pro křesťanskou mládež 16-25let (pokud je vám více a rádi byste jeli jako 
účastníci, prosím kontaktujte vedoucího tábora, po domluvě je to možné. Pokud je vám méně, je 
pro vás Dětský tábor Isacharu). Tábor je založen na křesťanských hodnotách, je určen primárně 
pro věřící mladé lidi ze severočeského regionu. Tématem tábora je Vy jste sůl země...  
Dopoledne bude probíhat biblické vyučování a diskuse nad tématy učednictví, odpoledne pak 
budou hry a zážitkové aktivity. Večery budou naplněny chválami a svědectvími. Tábor se 
odehrává na louce v polních podmínkách, spíme ve stanech, vaříme v polní kuchyni.  

 
Umístění tábor, pošta a možnost návštěv:  
 
Umístění tábora: Tábor se nachází v Karlovarském kraji na louce u lesa, asi 0,5 km od obce Staré 
Sedlo nedaleko Teplé u Mariánských Lázní. GPS: 49.9407436N, 12.9535875E  
 
Adresa tábora:  
Letní tábor ISACHAR, Staré Sedlo, pošta Bezdružice, PSČ 349 53  
 
Popis cesty:  
Pokud si nebudete jisti – volejte: Daniel Šimmer, 732432637 Letní tábor STARÉ 
SEDLO 2022  
 
Cena tábora:  
Cena tábora: při zaplacení do 30. 4. 2022 je 2.800 Kč. Pokud jede více sourozenců, jsou ceny 
následující: 

1. Sourozenec: 2.800,- Kč  
2. Sourozenec: 2.500,- Kč 
3. Sourozenec: 2.200,- Kč 
4. Sourozenec a další sourozenec 1.900,- Kč 
(tedy pokud jedou 3 děti z rodiny, platí: 2800+2500+2200 = 7.500,- Kč) 
 

Při zaplacení od 1. 5. 2022 do 11. 7. 2022 je cena  3.000 Kč (bez nároku na slevy sourzenců). 
 
V ceně není zahrnuta doprava na tábor, tu si hradí účastníci sami! 

 
 
 



Přihlášení a placení:  
Přihlašujte se od 1. 3. 2022 na: www.isachar.cz . Po odeslání přihlašovacího formuláře 
vyčkejte na akceptační email, který slouží jako potvrzení o přihlášení. Teprve po obdržení 
akceptačního emailu ze strany Isacharu jste vy nebo vaše dítě přihlášeni (vedoucí tábora si tímto 
vyhrazují možnost vzhledem ke kapacitě nebo z jiných důvodů přihlášku neakceprtovat) a 
následně uhraďte cenu tábora převodem na náš účet číslo 107-3361850207/0100, spec. symbol 
– 106, var. symbol - rodné číslo (u sourozenců nejstaršího dítěte), zpráva pro příjemce - jméno 

(jména dětí).  
 

Storno podmínky:  
vratka 100 % - do 31. 5. 2022  
vratka 50 % - do 30. 6. 2022  
vratka 0 % - od 1. 7. 2022  
Výjimečné situace může posoudit hlavní vedoucí tábora a storno uznat – v podstatě jen nemoc 
dítěte. Teoreticky je možný pozdní nástup na tábor, ale opět jen výjimečně a po vzájemné dohodě, 

bez nároku na slevu. 

 
Doprava na tábor a z tábora:  
Na tábor jedeme hromadně vlakem. Vlak je po trase Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem – Most 
– Karlovy Vary – Teplá u Mar. Lázní.  Cena za dopravu není hrazena, hradí si ji účastníci sami.  
Odjezdy vlaků: bude upřesněno e-mailem  
Příjezdy vlaků při návratu z tábora: bude upřesněno e-mailem  
Na tábor také můžete do/z tábora dopravit dítě nebo přijet také sami. V takovém případě 
prosíme o příjezd v den nástupu do 13. hodiny.   

 
Nástupní list:  
Nástupní list najdete na www.isachar.cz V bodě A u účastníků do 18-ti let jej nechte potvrdit 
lékařem, ostatní části vyplňte sami (nebo rodiči, pokud vám ještě nebylo 18). Věnujte pozornost 
především datům a podpisům.  
Bez kompletně vyplněného nástupního listu nemůže být dítě/účastník na tábor přijat/o!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam (doporučený) potřebných věcí:  
Seznam je psaný především pro potřeby těch, kteří ještě nemají vlastní zkušenosti :😊 

A pro staré mazáky, aby si osvěžili paměť… 😊😊😊 
 
Obuv 
• pevné boty: na delší chůzi v náročnějším terénu, nejlépe kožené 

• sportovní obuv: (kecky, botasky) pro hry na louce, pobíhání po táboře apod. 
• holínky: do ranní rosy a do deštivých a blátivých dnů 

• sandály: pro volný čas 
 
Oblečení + prádlo 
• ponožky: 6 párů bavlněných ponožek + 2x teplé na spaní 
• spodní prádlo na každý den 

• plavky 

• zvláštní oblečení na spaní: triko nebo mikinu s dlouhým rukávem a tepláky 

• kalhoty: starší dlouhé kalhoty, 2x tepláky, 2x kraťasy 

• triko s krátkým rukávem: 5x (nejlépe bavlněné) 
• triko s dlouhým rukávem: jako základ do chladnějšího počasí, když je potřeba mít na sobě více 
vrstev 

• mikina: na hry v lese, když není úplně teplo 

• svetr: večer k ohni, na noční hru apod.   

• slabší bunda: nejlépe šusťáková proti větru nebo látková 

• pláštěnka: podobně jako holiny pro deštivé dny 

• čepice či šátek: proti slunci (ne tak proparádu jako na ochranu protiúpalu) 
 
Hygienické a kosmetické potřeby 
• ručník, kapesníky, utěrka (na svoje nádobí) 

• kartáček na zuby + pasta, šampon, hřeben 

• krém na opalování, repelent 
 
Tábornické vybavení 
• stan: dohodněte se navzájem mezi sebou, stan je pro 2 -3 účastníky -IDEÁLEM NENÍ, ABY 
KAŽDÝ SPAL VE SVÉM STANU, protože se jednoduše nevejdeme na plochu.  

• spacák + karimatka 

• ešus, lžíce (pzn: označte je nějakým způsobem, aby se při ztrátě dobře našly) 

• plechový hrneček: (nerozbitný) –poslouží zároveň jako kelímek na čištění zubů 

• baterka: doporučujeme zkontrolovat, zda skutečně svítí + náhradní baterie 

• prádelní šňůra + kolíčky na prádlo: možno domluvit se s kamarádem 

• láhev na vodu: 1,5 l (je vhodná na hry mimo tábořiště) 
• kapesní nůž 
 
Ostatní 
• Bible: celou, tzn. Starý i Nový zákon 

• psací potřeby: propisku, pastelky apod. 
• Kapesné: cca 200 Kč 



• knížka na čtení, hudební nástroj (pro hrající) apod. 
• pytel na špinavé prádlo: nejlépe plátěný, aby vlhké prádlo nezplesnivělo 
 
Věci nebalte do cestovní tašky, ale do batohu, který unesete.  
Pokud vám nějaká důležitá informace chybí, neváhejte a kontaktujte nás. Věříme, že vám bude 
na táboře líbit a vrátíte se domů obohaceni mnoha novými zážitky a zkušenostmi.  
 
Za tým vedoucích  
Daniel Šimmer 
hlavní vedoucí tábora  
d.simmer@email.cz 
tel:732432637 
Letní mládežnický tábor Isachar STARÉ SEDLO 2023 – vy jste sůl země 
 

Zapsaný spolek Isachar se sídlem v Litvínově, Opltova 155 

 


