Tábor oddílu vlèat a svìtlušek
ve Velkých Karlovicích na Kosárnì 2019
Vážení rodièe,
letní tábor probìhne na táboøišti ve Velkých Karlovicích na Kosárnì, kde vsetínští skauti táboøí už skoro 20 let a
kde bývalí èlenové našeho støediska mají svou základnu.
Hlavním vedoucím tábora bude Petr Hanák - Hanýsek, jeho zástupcem Lenka Fialová - Fantík.

Termín tábora: 13. - 21. 7. 2019
Cena tábora: 1 600,- Kè
Pro to, aby vaše dítì mohlo jet na tábor, je nutné nejpozdìji do 14.6. odevzdat pøihlášku i s vyplnìnými údaji o
zdravotním stavu dítìte - ty na zadní stranì pøihlášky vyplòujete vy, formuláø pro posudek od lékaøe je zvláš a ten
staèí pak pøinést na sraz pøi odjezdu na tábor. Dále je potøeba do stejného termínu zaplatit doplatek - informace
najdete v pøihlášce. Pøesný èas a místo srazu na tábor ještì upøesníme, návrat bude v nedìli odpoledne.

Pøedtáborová schùzka s rodièi: se uskuteèní 7.6. od 17:30 hodin v klubovnì.
Vaøení: táborníci budou rozdìlení do služeb a pod vedením dospìlých budou pomáhat pøipravovat jídlo pro
ostatní. Urèitì bude užiteèné, aby se doma nauèili ukrojit chleba, oloupat brambory, nakrájet cibuli ...

Návštìvy rodièù bìhem celého konání tábora jsou zakázány. Pokud se chcete na náš tábor podívat, mùžete
využít návštìvního odpoledne v sobotu 20.7., kdy vám bude od 15 hodin tábor otevøený. Je možné na táboøe
pøespat (ve vlastním stanu), zúèastnit se závìreèného ohnì a v nedìli si vašeho táborníka po ukonèení tábora a
úklidu táboøištì odvézt domù.
Vybavení: Doporuèený seznam potøebných osobních vìcí táborníkù je rozepsán na další stranì. Vše se musí
vejít do jednoho zavazadla! vìci musí být podepsané.
Je zakázáno si na tábor brát:

jakoukoliv elektroniku (telefon, hry,...), hodinky a sladkosti!

Na sraz je nutné pøinést:
- Kartu pojištìnce zdrav. pojišovny, nejlépe její kopii.
- Prohlášení zákonných zástupcù dítìte o tom, že je dítì zdrávo na daný formuláø, který je k dispozici v
klubovnì, nebo ke stažení na našich stránkách www.skauti.cz. Podepisují jej rodièe a to nejdøíve 3 dny
pøed nástupem na tábor!
- Posudek o zdravotní zpùsobilosti dítìte od lékaøe. Pokud máte platný z minulého roku, staèí tento. Posudek
vám po táboøe vrátíme pro další použití.

Petr Hanák - Hanýsek, tel.: 736 770 132, e-mail: hanysek1@centrum.cz
Lenka Fialová - Fantík, tel.: 605 033 373, e-mail: lenka.fi@seznam.cz

Doporuèené vybavení na letní tábor
- Starý kufr nebo Batoh (kletr) - kufr je výhodný pro uložení vìcí pod
postel, nebo se k tomu výbornì hodí také banánová bedna.
- Malý baùžek na výpravy - na ramena
- Spacák - doporuèujeme mumii, pokud není dost teplý, tak pøibalte ještì deku
- Karimatka
- Nùž - s obalem, nebo zavírací, nabroušený
- Škrabka
- Jídelní miska (ešus) v obalu
- Lžíce
- Hygienické potøeby kartáèek a pasta na zuby, mýdlo, høeben
- Ruèník
- Krém na opalování, repelent proti klíšatùm, pøípadnì sluneèní brýle
- Utìrku
- Spining (lanko) nebo kousek prádelní šòùry, nìkolik kolíèkù na prádlo
- Láhev na vodu - ideálnì 1 litr
- Baterku - nejlépe èelovku
- Zápisník, tužka, pastelky
- KPZ
- Šátek na hry
- Uzlovaèku
- Kapesníky 3 -5 ks (ne papírové!!)
- Pevná obuv - na turistiku, vhodné i do deštì
- Tenisky
- Gumáky
- Skautský kroj - košile s nášivkami, šátek a turbánek
- Oddílové trièko
- Trièka s kr. rukávem 2 ks
- Košile nebo trièka s dlouhým rukávem 2 ks
- Svetr nebo mikina
- Dlouhé kalhoty - vhodné ke kroji
- Krátké kalhoty - vhodné ke kroji
- Vìtrovku
- Sportovní obleèení
- Ponožky alespoò 5 párù + 3 páry hrubých
- Spodní prádlo 5- ks
- Obleèení na spaní - teplé!
- Èepice proti slunci
- Plavky
- Pláštìnku
- Osobní léky - pøedejte pøi nástupu na tábor
- Kapesné - doporuèujeme asi 100 Kè
- Do stanu se velmi hodí Kapsáø, který se povìsí mezi zadní tyèe a kam si táborníci
mùžou uložit rùzné drobnosti. pro každý stan staèí jeden.

VŠECHNY VÌCI JE NUTNÉ MÍT PODEPSANÉ!

