
Junák - český skaut, 
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z. s.

POKYNY PRO LETNÍ TÁBOR

Místo tábora Nejdek u Bělotína – polesí Jindřichov

Pošta 753 64 Bělotín

Žel. stanice Bělotín

Vzdálenost Žel. stanice Bělotín – Nejdek 3km
Nejdek – tábor 3km (označeno)

Stavba tábora pátek   27. června     2015 – pondělí 29. června 2015

Zahájení tábora úterý   30. června     2015 v 18:00

Ukončení tábora neděle 12. července 2015 v 10:00

Doprava dětí na tábor a zpět je individuální. Kdo nemá možnost dítě dovést nebo odvést kontaktuje
vedení tábora. Domluvíme spolu-jízdu.

Příjezd dětí na tábor: úterý   30. června     2015 mezi 16:00 – 18:00 
Odjezd dětí: neděle 12. července 2015 mezi   9:00 – 10:00

Vážení rodiče,

Dostaly  se  k  Vám pokyny na  letní  skautský tábor  v  Nejdku.  Věnujte  prosím těmto  pokynům
pozornost, ať nemusíme některé podklady urgovat. Uvědomte si prosím, že tuto práci vykonávají
dobrovolní pracovníci.

1. Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž  nedílnou součástí  je potvrzení  lékaře o způsobilosti
dítěte účastnit  se tábora,  odevzdejte  co nejdříve spolu s  fotokopií  očkovacího průkazu a
fotokopií průkazu zdravotní pojištovny. Nejpozději do 1. června. 

2. Úhradu  tábora  je  třeba  provést  nejpozději  do  15.  června.  Platbu  proveďte  bankovním
převodem na účet číslo 1881416309/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky
nebo jméno dítěte  do zprávy pro  příjemce.  Dále  Vám umožňujeme zaplatit  v  hotovosti
zástupci vedoucího střediska Pavlíně Procházkové při předání přihlášky.

3. Kapesné dejte dětem do výše 300,-Kč (dle věku). Prosíme, dodržte. Více peněz je naprosto
zbytečné. Skaut má být šetrný a navíc větší obnos u některých dětí působí velmi negativně
na děti, které tyto prostředky nemají. Peníze stejně nemají kde utratit.

4. Mladším dětem označte osobní prádlo monogramy. Po táboře zůstává hodně věcí.

5. Osobní věci dejte dítěti do kufru nebo do cestovní tašky.

6. Spací pytel a deku vložte do sáčku PVC s jmenovkou a adresou.

7. Upozorňujeme, že vjezd osobním autem do lesa k táboru je Lesní správou zakázán.



8. Pro letošní rok byl návštěvní den stanoven na neděli 5. července od 14:00 do 18:00, tím
máte  i  jistotu,  že  Vaše  dítě  bude  na  táboře  přítomno.  Prosíme  rodiče,  aby nás  předem
informovali o návštěvě. V jiném případě zajistíme pro děti mimořádný program. Pokud nás
však neinformujete, může se stát, že Vaše dítě nebude daný čas v táboře. Mimo stanovený
den nejsou návštěvy povoleny z důvodu vytíženosti v programu.

9. V případě  potřeby Vám na  požádání  vydáme žádost  o  poskytnutí  příspěvku z  fondu
kulturních  potřeb a  fakturu  pro  zaměstnavatele.  V  tomto  případě  zkonzultujte
požadovanou  formu  a  zaplacení  s  příslušnou  účtárnou  zaměstnavatele:  a)  zaplatí  celou
částku b) jen poskytnutou částku.

10. Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky, zvláště pak údajům týkajících se zdravotního
stavu  a  případných  omezeních  a  zvláštností  dítěte.  Uvedením těchto  problémů  chráníte
především své dítě. Pokud se zdravotní stav dítěte nebo předepsané léky před odjezdem na
tábor změní, odevzdejte tuto informaci v písemné podobě při příjezdu na tábor. Pokud dítě
trvale užívá léky, dejte je do obálky a nadepište jméno a dávkování.

11. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte odevzdejte při příjezdu dítěte na tábor. Prohlášení
musí být vyplněno v den odjezdu dítěte na tábor. Prohlášení je dostupné ke stažení v sekci
dokumentů u vaší elektronické přihlášky.

12. Přílohou těchto pokynů je seznam vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte na převažující
pobyt  v  přírodě,  je  třeba  počítat  s  případným  poškozením  tohoto  vybavení.  Proto
nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou obuv.

13. Případné dotazy Vám rádi  zodpovíme na našich webových stránkách  brodek.skauting.cz
nebo emailu pprochajda@centrum.cz či telefonu 777 698 386 i v průběhu tábora. Na táboře
není dostupná síť mobilních operátorů, proto je mobil zbytečný!

Osobní potřeby

1 deka nebo karimatka případně oboje
1 spací pytel polštářek
1 napínací prostěradlo
1 tepláková souprava na spaní
   mikiny a tepláky 
   kalhoty do lesa
   spodní prádlo dle uvážení
   ponožky dle uvážení (alespoň 1 teplé)
5 triček
3 kraťasy
1 skautské tričko
   kroj   (krátké hnědé (zelené) kalhoty, košile nebo 

tričko, šátek, baret, krojová kšiltovka)
   kdo nemá kroj: alespoň jednobarevné zelené nebo 

hnědé tričko
1 teplá bunda
1 plavky 
   pokrývka hlavy
1 kapesní nůž 
   gumáky – nutné
   jídelní miska  (ešus) – prosím podepsat buď 

            nesmazatelným fixem 
            nebo jiným způsobem a to 
            všechny díly

   hrníček na pití (nerozbitný)
2 ručníky
   papírové kapesníky 
1 utěrka na nádobí
   kartáček na zuby, pasta,
   hřeben, zrcátko, kalíšek na vodu, mýdlo, šampon
   baterku včetně rezervní žárovky a náhradních baterií
   šicí potřeby 
   hudební nástroj
   opalovací krém
   trhací blok nebo sešit, psací potřeby
1 velký černý igelitový pytel na špinavé prádlo
   tenisky a boty do terénu
   sandály 
   pláštěnka do deště
   kompletní příbor
   kopie karty pojištěnce
5 kolíčků na prádlo
   uzlovačka - tj. šnůra na délku paží, lze vyrobit z prádelní      

        šňůry (ne z umělého provazu)
   na výlety menší batoh na záda, láhev na pití
   kožešinová (umělá) vesta/sukýnka na téma tábora (nepovinné)

https://brodek.skauting.cz/

