
Informace o táboře vlčat a světlušek v Kebharci 23. 7. - 6. 8. 2016 

Složení vedení tábora:
Vůdce tábora: Jana Tkadlečková (Janka, 721 698 180)
Zástupce vůdce: Marie Piknová (Maruška)
Zdravotník: Šimon Maňák (Pú)
Hospodář: Barbora Kunderová (Píďa)
Řidič: Ladislav Šťastný (Laďa)
Kuchaři: Klára Němečková (Klárka), Ondřej Švábek (Settak), Jana Tkadlečková (Janka), Ondřej Maňák 
(Strejček)
Program: Anna Povolná (Áňa), Kateřina Dalecká (Panda), Jakub Tioka (Tsonga) a další

Adresa tábora:
Skautský tábor 70. oddílu Brno
pošta Nová Bystřice
378 33

Zdravotní dokumentace:
1. Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti včetně informací o očkování.
2. Prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Kartičku pojišťovny (bude stačit kopie).
4. Souhlas s poskytováním zdravotní péče.
5. Seznam léků, dávkování, případně další informace o jejich užívání.

Všechny tyto dokumenty se budou vybírat při srazu k odevzdání zavazadel. Vše, prosím, vložte do
nezalepené obálky, na kterou čitelně napište:

1. Jméno, příjmení, příp. přezdívku dítěte.
2. Kontaktní adresu a telefon na váš pobyt v době konání tábora.
3. Náhradní kontakt (např. prarodiče) pro případ Vaší nedostupnosti.

Je bezpodmínečně nutné, aby tyto dokumenty mělo dítě s sebou (kvůli případnému úrazu, či
hygienické kontrole). Bez kompletní dokumentace nemůže dítě na tábor jet!

Návštěvy:
Návštěvy rodičů a jiných příslušníků rodiny si nepřejeme. Příjezd neočekávané návštěvy vždy
poznamená chod tábora. Také nemůžeme zaručit, že v době Vaší návštěvy budeme v táboře. O to
víc dětem pište! Děkujeme.

Seznam zakázaných věcí:
Dětem je zakázáno brát na tábor jakoukoli elektroniku (tablety, mp3, apod.). Na táboře nebude
možnost je používat, narušují program a v neposlední řadě není možné je dobíjet a hrozí jejich
poškození či zničení. Jediná dovolená věc je mobilní telefon, který bude na srazu vybrán a dítěti
půjčován po dohodě s rodiči (většinou v době osobního volna - přibližně mezi 17. a 18. hod). Ani ten ale 
nebude možno dobíjet a nebudeme za něj brát zodpovědnost.
K dispozici vám bude táborové telefonní číslo 721 698 180, které se budeme snažit
udržovat neustále v provozu. Na toto číslo se můžete kdykoliv obrátit, z tohoto čísla Vás také
budeme kontaktovat v případě problémů. Pokud nebude dostupné, tak napište SMS a po zapnutí
Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.



Platba:
Cena tábora činí letos 2600,-. Platit můžete:
a) Fakturou:

Pokud chcete tábor platit fakturou přes zaměstnavatele, nahlaste tuto skutečnost
Marušce (Marie Piknová): piknova.marie@gmail.com do 20. 6. 2016. 

b) Na účet:
Po ukončení přihlašování (30.6.) obdržíte email s veškerými informacemi o platbě.

c) Hotově:
Pokud vám nevyhovuje platba přes účet, můžete zaplatit hotově na srazu. Pokud tak chcete 
učinit, dejte vědět Jance (Jana Tkadlečková): jana.tk@seznam.cz do 30. 6. 2016.

Seznam věcí na tábor:
Budeme rádi, když Vaše děti budou přítomny u toho, jak s nimi balíte věci a kam jim jednotlivé věci
dáváte. Věci prosím nedávejte do igelitových tašek, je to velmi nepraktické.
Speciální požadavek: jedno obyčejné bílé bavlněné prostěradlo (ne froté ani s gumou, na jednolůžko), 
které může být zničeno/přetvořeno.
Na noc: spacák, oblečení na spaní (nemusí to být pyžamo, spíše tenké tepláky a tričko s krátkým či
dlouhým rukávem - záleží na tom, jak teplý je spacák), karimatku, doporučujeme také deku a pruh
igelitu (cca 2x1m) na bočnici stanu.
Osobní prádlo: spodní prádlo, ponožky v dostatečném množství.
Pro teplé dny: kraťasy, tričko, čepici proti slunci, sluneční brýle, tenisky, plavky, šátek, sandále.
Pro chladné dny a večery: svetr, větrovka, tepláková souprava, botasky, teplé ponožky nebo
podkolenky, dlouhé plátěné kalhoty, pláštěnka, gumáky.
Hygienické potřeby: ručník, kartáček na zuby, pasta, mýdlo na mytí a na praní, osuška, krém na
opalování, repelent, hřeben, holky - náhradní gumičky do vlasů.
Léky: krom podrobného informování zdravotníka před táborem nezapomeňte zkontrolovat, zda má
dítě dostatek léků na dobu 14 dnů.
Jídelní potřeby: třídílný ešus, lžíce (příbor), hrneček, starší utěrka (bude vybrána a pravděpodobně
zničena), houbička na umývání nádobí.
Psací potřeby: propisovačka, tužky, příp. pastelky, dopisní obálky, papíry, známky, kroužkový blok
nebo trhák, guma…
Další potřeby: krojová košile s ramínkem na pověšení, stezka, nůž, baterka, rezervní baterie, KPZ, 
uzlovačka, 5m provázku, kolíčky na
prádlo, pytel na špinavé prádlo (doporučujeme plátěný), osvědčil se i kapsář, který se dá zavěsit do
stanu
Přiměřené kapesné: určitě bude stačit 200,-Kč na známky, pohledy a třeba pochutiny na výletě.
Pokud máte doma nějaké zemědělské přebytky (např. marmelády, kompoty, ovoce apod.) rádi vás jich 
zbavíme pro dobrou věc.:)

Odjezd a návrat:
Sraz: v sobotu 23. 7. 2016 v 8:30 na parkovišti naproti obchodního domu Tesco (ul. Dornych – jako
na jarní prázdniny). Vlak odjíždí v 9:20.
S sebou: dostatek jídla a pití na celý den (v sobotu budeme mít až večeři) a pohodlné oblečení na
následnou cestu do tábořiště (cca 8km). Jako v minulých letech nepojedeme v krojích, pouze
bychom je propotili. Nicméně každý na sobě mějte tričko a skautský šátek a dobré boty.
Zavazadla: doporučujeme se sbalit pokud možno do jednoho zavazadla. Různé igelity, volně
sbalené spacáky či karimatky pouze komplikují situaci. Na cestu si vezměte menší batůžek na
svačinu (bude se hodit i na výlety).
Na srazu se budou vybírat obálky se zdravotní dokumentací.
Návrat: V sobotu 6. 8. 2016 v 18:36 (vlak R 667 „Vajgar“). 
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