CO S SEBOU NA TÁBOR
Skautské potřeby:
• Skautská košile, šátek, turbánek
• Skautský zápisník + tužka
• KPZ
• Píšťalka
• Provaz na uzlování
• Vlčácké triko

Ostatní věci:
• Batoh na výlety
• Ešus nebo miska
• Lžíce
• Láhev (alespoň jedna o objemu 1,5 l)
• Baterka
• Propiska, tužka
• Sluneční brýle
Na noc:
• Plavky
• Spacák a karimatka
• Pláštěnka
• Oblečení do spacáku
• Kapesníky
• Kapesné
Oblečení na den:
• Jídlo na půl dne
• Trika
• Pastelky
• Mikiny (svetr)
• Krém na opalování
• Kraťasy a tepláky
• Nůžky
• Bunda a čepice
• Hudební nástroj
• Lepší kalhoty a kraťasy
• Provázek do stanu
• Dostatek spodního prádla a ponožek
• Společenské hry
(Teplé ponožky)
Průkazy:
• Kartička zdravotní pojišťovny
• Očkovací (zdravotní) průkaz
• Doklad o bezinfekčnosti
• Průkaz na slevu jízdného
Obuv:
•
•
•
•

Pevné boty
Gumáky
Sandály
Gardeny/kroksy

Na táborovou hru:
• Čisté bílé triko
Hygienické potřeby:
• Kartáček a zubní pasta
• Mýdlo
• Ručníky (2x)
• Hřeben
• Šampón
Ostatní dle uvážení rodičů.
Za cenné věci neručíme.

Informace pro rodiče a účastníky tábora 2019
Místo tábora: Velké Petrovice u Police nad Metují
Termín: od 30. 6. 2019 do 13. 7. 2019
Odjezd na tábor: Prosíme o přivezení dětí v neděli 30. 6. 2019 po 14:00 z organizačních důvodů.
Návrat z tábora: v sobotu 13. 7. 2019 asi v 12:50 hodin na vlakovém nádraží v ČK. Z tábora tedy
jedeme vlakem, odvoz zavazadel bude zajištěn a budou k vyzvednutí na nádraží spolu s vaší
ratolestí. Pokud si plánujete vyzvednout dítě i se zavazadlem již na táboře, dejte nám prosím vědět
předem.
Návštěvy: v neděli 7. 7. odpoledne (po 13 hodině) – prosíme, dodržujte! Nejbližší železniční
stanice je Police nad Metují (1 km). Auta parkujte na silnici u mostu. Vjezd na lesní cestu k táboru a
parkování před brodem není dovoleno!
Přihlášku na tábor: odevzdejte do 24. 6. 2019 někomu z vedení tábora, nebo v papírnictví Ivín.
Pokud dítě pojede jen na část tábora, uveďte od kdy do kdy. Pokud dítě nepojede, dejte vědět.
Společně s přihláškou odevzdejte i vyplněný dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza).
Žádost o finanční příspěvek: žádat můžete u zaměstnavatele či pojišťovny (FAKTURU si můžete
vyzvednout u Jiřího Regnera v papírnictví Ivín).
Prohlášení o bezinfekčnosti a info o zdravotním stavu: vyplňte a nezapomeňte uvést trvalé, časté
a jiné zdravotní problémy (alergie na pyly, léky a bodnutí hmyzu, užívání léků v průběhu
tábora, ….). Pokud nechcete uvádět některé intimní záležitosti a přesto by bylo dobré, abychom o
nich věděli, prosíme o osobní sdělení některému z vedoucích (mlčenlivost z naší strany je zásadou).
Prohlášení o bezinfekčnosti ne starší tří dnů.
Očkovací průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny mějte připraveny při odjezdu dítěte na tábor a
odevzdejte ji někomu z vedoucích (spolu s prohlášením o bezinfekčnosti).
Placení tábora: účastnický poplatek na tábor je 1800 Kč (130 Kč na den). Poplatek uhraďte, pokud
možno, do 24. 6. a to buď přímo vedoucímu tábora, nebo převodem na účet střediska (preferováno)
u České spořitelny a.s. č. 1180932319/0800, variabilní symbol 205. Moc by nás mrzelo, kdyby tíživá
finanční situace byla důvodem k neúčasti dětí na táborech. V takovém případě se obraťte na
vedoucího tábora a jistě nalezneme řešení.
Vedoucí tábora:
•

Kamil Regner – 732 985 130; Lhota 179, Červený Kostelec, 549 41; kama.regner@seznam.cz

Na táboře bude hodnoceno chování dětí: trestné puntíky (červené) se udělují, za neposlušnost
(opakovanou), nevhodné chování a mluvu (opakovanou). Červené puntíky se sčítají, při dosažení 5
červených dostává vlče 1 černý (ten již nejde mazat). Při vhodném chování, pomáhání, atd. se
mohou udělovat zelené puntíky (jeden zelený puntík smaže červený). Při dosažení 3 černých
puntíků se budeme muset na táboře s vlčetem předčasně rozloučit.
Prosíme rodiče o uvážení, zda děti potřebují mobilní telefon na táboře. Pokud jim ho povolíte,
tak upozorňujeme, že za něj neručíme a používat ho mohou pouze ve svém osobním volnu.

