Junácký letní tábor v Polničce od 12. 7. do 27. 7. 2018
Informace pro rodiče:
Adresa na tábor: Junácký tábor Mikulčice
Polnička
591 02 Žďár nad Sázavou II
Cena tábora:
3.000,- Kč
Způsob úhrady: převodem či vkladem na účet: 242272527/0300 vedený u Poštovní spořitelny (ČSOB),
kde var.symbol uveďte rodné číslo dítěte. V hotovosti na schůzce rodičů.
Termín tábora:

od čtvrtku 12. 7. do pátku 27. 7. 2018

Schůzka rodičů:

klubovna Mikulčice: v pátek 8.6.2018 v 17.00 hod.

KUFRY:

v Mikulčicích u klubovny – ve středu 11.7.2017 v 17.00 hod.

Odjezd na tábor:

sraz je ve čtvrtek 12.7.2018 na vlakovém nádraží v Lužicích v 7.45 h.. Odjezd
vlaku je v 8:12 hod.

Příjezd z tábora:

v pátek 27.7.2018 - o přesném času příjezdu Vás budeme informovat.

Vedoucí tábora:
Majka (Barbora Ivičičová)
Zástupce ved.:
Killer (Josef Kobeda)
Hospodář:
Holdec (Blanka Kabelová), v případě jakýchkoliv potvrzení: 606 126 899,
kabelova.blanka@gmail.com nebo holdec@quick.cz
Zdravotník:
Brumík (Michaela Veselá)
Na schůzce rodičů, nejpozději v den odjezdu na tábor nebo při vybírání kufrů:
 vyplněné potvrzení od lékaře (nesmí být starší jak 1 rok)
 pokud má Vaše dítě slevu vlakového jízdného, pak oznámit, popř. přiložit průkaz (ten odebere vedoucí
tábora, aby ho dítě neztratilo)
 vyplněné „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ (tj. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti), na kterém
musí být datum odjezdu na tábor!
 kartičku zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte (vybere vedoucí a ručí za ni, děti by to poztrácely)
 NOVĚ – dítě, které není řádně očkované, se nemůže zúčastnit tábora!
Děkujeme předem za věnovanou zeleninu a ovoce na tábor, a prosíme, neumývat.
Pokud není vaše dítě úrazově pojištěno, doporučujeme, aby jste ho pojistili po dobu trvání tábora, a to
nejpozději 3 dny před odjezdem na tábor.
Vážení rodiče, protože se chceme na několik dní tábora oprostit od každodenních věcí a přiblížit se
více přírodě a druhým, nebude táborník používat mobilní telefon, MP3 přehrávač a podobné věci,
tudíž je nebude na tábor ani vozit.
Důrazně doporučujeme, aby děti zanechaly mobily doma. U nás jsou dětičky v bezpečí, telefony na
spojení se světem také máme. Nebezpečí ovšem vyplývá z přítomnosti mobilů v táboře. Kromě toho,
že se mohou rozbít, mohou také způsobit, že díky kontaktu s rodinou bude dítě smutné a tesknivé.
Máme s tím už zkušenosti. Máte jedinečnou možnost poznat, zda jsou vaše děti závislé nebo ne a
taktéž je potěšit pravým nefalšovaným dopisem, do kterého se vměstná víc, než 160 znaků.

Doporučený seznam osobních věcí na tábor
CO NA CESTU
Na sebe: skautský kroj, skautská košile /nebo skautské tričko/, šátek, kraťasy nebo kalhoty /jednobarevné,
pokud možno hnědé barvy/, pevnou obuv, bundu nebo větrovku.
S sebou: menší batůžek- do něj dobrou pláštěnku s kapucí, nůž v obalu nebo kudličku, láhev s pitím,
svačinu, pero a skautský zápisník, KPZ, uzlovačku a další věci dle uvážení /pokud se vejdou/.
Kapesné asi 200 Kč.
DO KUFRU (nejlépe dřevěný)
- teplé oblečení (zimní bunda, teplý svetr, dlouhé kalhoty, čepice)
- osobní prádlo
- ostatní oblečení:
- letní čepice - kšiltovka nebo slaměný klobouk, sluneční brýle - !!důležité!!
- plavky, letní trička, krátké kalhoty, kraťasy, sukně
- teplé košile, halenky, punčochové kalhoty, teplé vlněné ponožky, ponožky
- tepláky (souprava), kapesníky, ručníky, osuška na koupání, utěrka na nádobí
- osobní hygiena:
- mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, zrcátko, krém denní a opalovací, jelení lůj, šampón,
toaletní papír
- mýdlo na praní (s jelenem), hadrový pytlík na špinavé prádlo
- psací a kreslící potřeby (dopisní papír, poznámkový blok, tužky, barvy, nůžky aj...)
- tábornické potřeby:
- baterka, náhradní baterie a žárovička, sekerka (starší holky a kluci), kapesní nůž, torna
nebo větší baťoh na puťák, šicí potřeby.
DO IGELITOVÉHO PYTLE
- boty - pevné turistické rozchozené, tenisky, letní boty (sandále), gumáky (volte raději starší obuv)
- potřeby na jídlo:
- hrnek na pití, dvojitý ešus, velká lžička - není vhodný příbor ani jakékoliv talířky
- potřeby na spaní:
- spacák, 2 deky (na postel a do spacáku), něco pod hlavu
- teplé oblečení na spaní
a zbytek, co se nevleze do kufru. Doporučujeme 2 pláštěnky!!
Pozn. Silně vyznačené věci jsou stejně důležité - možná důležitější (brýle, klobouk, dobrý batoh) jako
všechny ostatní.

