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       Informace k letnímu táboru 2016 
 
 

Místo konání:  Tábořiště V Tisinách skautského střediska Brno – Královo Pole, 
 V Horní Čermná (okr. Ústí nad Orlicí) 
 

GPS souřadnice:  49°59'30.354"N, 16°36'26.828"E 

 
Termín:  Sobota, 23. července – sobota, 06. srpna 2016 
 
Doprava osob: Děti se s několika vedoucími dopraví vlaky, autobusem a pěšky; na 

cestu budou mít všichni: batoh se dvěma popruhy (dostatečně velký na 
vícedenní výpravu s přespáním ve spacáku); jídlo a pití na celý den.  

 
Doprava věcí: Kromě věcí, které budou mít děti v batohu při cestě vlakem, budou 

ostatní věci dopraveny nákladním autem. Tyto věci převezmeme 
během srazu před táborem, 
v sobotu, 23. 07. od 10,30 hodin na místě předání dětí v Kolíně  
Věci budou sbaleny do jednoho kufru, samostatně vezmeme i spacák 
sbalený dohromady s karimatkou v igelitovém pytli. 
 

Sraz před odjezdem: Sobota, 23. 07. 2016 v 10,30 hodin na parkovišti před nádražím 
v Kolíně 

 
Návrat z tábora: Sobota, 06. 08. 2016 v odpoledních hodinách (bude upřesněno) 

Předání dětí  na parkoviště před nádražím v Kolíně. 
  
Bourání tábora: Letos nebude zcela výjimečně bourání tábora. 

 
Skautský kroj a triko: Podmínkou účasti dětí na táboře je kompletní skautský kroj tj. skautská 

košile s nášivkami, šátek, turbánek, píšťalka na barevné šňůrce a  
jednobarevné, tmavé kalhoty (budou využívány 2 x denně, pouze ke 
slavnostním nástupům v kroji). Výpravy a ostatní nástupy absolvují děti 
v zelených, skautských tričkách (využijte mezi sebou prodej a koupi 
tohoto vybavení – máme na webu sekci http://www.skaut-
kostelec.cz/bazar-ztraty-nalezy/ 
 

Program:   Spát budeme v podsadových stanech. Vařit si budeme v táborové  
   kuchyni, jíst na pevných stolech v jídelně.  

Děti se zapojí do veškeré činnosti na táboře – vaření, přípravy dřeva,  
úklidu, nočních hlídek, zásobování, stavby táborových staveb apod. 
Součástí programu budou i půl- , celo- případně více-denní výpravy  
do okolí.  
 
 

http://www.skaut-kostelec.cz/bazar-ztraty-nalezy/
http://www.skaut-kostelec.cz/bazar-ztraty-nalezy/
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Návštěvy na táboře: S návštěvou rodičů či jiných příbuzných během tábora  
   nepočítáme a nedoporučujeme ji. 

Silně to narušuje táborovou atmosféru a výchovné poslání tábora,  
vyvolává to melancholické nálady a smutek u ostatních dětí. 
Návštěvy na táboře jsou nežádoucí i z hygienických důvodů. 
 

Poštovní adresa: Skautský tábor střediska Datel 
   Jméno a příjmení dítěte 
   Poste restante    

Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná 
 
Telefon do tábora: 602 641 063 (vůdce tábora); 606 843 483 (zástupkyně vůdce tábora) 

v případě potřeby doporučujeme poslat SMS; v době, kdy zapneme 
mobilní telefon se vám ozveme. 

 
Léky: Pokud vaše dítě bere pravidelně léky a potřebuje při tom asistenci 

nebo dozor, předejte nám při nástup dítěte na tábor zásobu léků 
v originální krabičce, včetně příbalového letáku, se jménem dítěte a 
popisem dávkování a času aplikace, napsanými na krabičce od léků. 
 

Jídlo z domova: Nedávejte (ani neposílejte poštou) dětem žádné zásoby jídla. 
   Veškeré jídlo, včetně sušenek, bude v sobotu večer dětem odebráno.  
    
 
Dopisy na tábor: Pro nejmenší děti a pro děti, které budou na táboře poprvé, je dobré  
 předat  některému z vůdců při nástupu dítěte na tábor 1 – 2 napsané 

pohlednice či krátké dopisy, které dětem předáme dříve, než dorazí 
první poštovní zásilka. Doporučujeme poslat alespoň 3 dopisy během 
tábora; poslední na začátku druhého týdne. Později odeslané dopisy 
nemusí nedorazit včas.  

 
Kapesné:  Max. 200,- Kč na dítě. 
 
Doklady:   

1. Kopii potvrzení od dětského lékaře/lékařky o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti 
převezmeme při předání dětí, bez tohoto dokumentu dítě na tábor nesmí. 

2. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny.  
3. Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, doplněné o prohlášení, že dítě v den nástupu  

na tábor nemá vši. Na tento list jsme rovněž napsali prohlášení, že souhlasíte s tím, 
abychom v případě potřeby mohli dopravit vaše dítě k lékaři osobním autem.  

4. Skautkou průkazku bude mít vaše dítě u sebe (pokud jí vaše dítě má). 
 
Doklady číslo 1 a 2 vybíráme společně s přihláškou či na informační schůze. 
Doklad 3. vybíráme při srazu táborníků 23. 7. 2016 v Kolíně.  
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Elektronika:  Doporučujeme nedávat dítěti sebou mobilní telefon – v případě  
   potřeby je možné telefonické spojení přes vůdce tábora nebo jeho  
   zástupce – ani jiné cenné věci (tablety, DVD, CD či MP3 přehrávače,  
   elektronické hry ap.), ani šperky či jiné výrobky ze zlata. Na táboře  
   nejsme schopni zaručit, že nedojde k poškození či ke ztrátě.  

V případě, že dítě bude elektroniku na táboře používat způsobem,  
který by narušoval táborový řád a program, bude mu tato věc  
(předmět) dočasně (po dobu pobytu na táboře) odebrána.  
 

Vybavení: Věnujte prosím pozornost vybavení dítěte – jede na skautský tábor.  
 Dejte mu plně funkční věci, nicméně takové, u kterých můžete 

tolerovat případné nevratné ušpinění či poškození. Prosíme, aby 
veškeré vybavení bylo funkční a vydrželo dětem minimálně po dobu 
tábora (pláštěnky, holinky, obuv, spacák, karimatka, nůž, bunda). 
Špatné vybavení jednoho jedince ohrožuje program celé skupiny. 
Velmi důležité jsou dobré, vyšlapané turistické boty, které limitují účast 
na výpravách a činnost v přírodě. Pokud má vaše dítě nafukovací 
karimatku, přibalte mu ještě nějakou deku nebo celtu na podložení.  
Typ stanu –Áčko– umožňuje pověsit na podsadu klasický kapsář. Pokud 
takový nemáte, můžete dětem drobné věci (tužky, pastelky, nůž, nůžky 
apod.) sbalit do taštičky na zip nebo pevného látkového pytlíku. Pro 
další informace se podívejte na náš web: 
http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-
tabor/  
http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-
vypravu  

 
Balení věcí na tábor: Nejlépe je zabalit všechny věci do jednoho zavazadla např. kufru. 

Igelitové tašky přivázané ke kufru či batohu se často utrhnou a mohou 
se ztratit. Vzhledem k výšce postelí by kufr neměl být vyšší než 25 cm – 
jinak se nevejde pod postel. 
Balte věci s dítětem, aby vidělo, co s sebou má a kde to má.  
Vhodné je zabalit věci do plátěných pytlíků (pracích sáčků), aby dítě 
udrželo (mělo šanci udržet) čisté věci roztříděné a na jenom místě.  
Na špinavé věci je dobré mít jiný, větší plátěný pytlík  - aby věci  
neplesnivěly  
 

Poznámka:   
 

 
V Kostelci nad Černými lesy, dne 25. 05. 2016 
 
 
Karel Michalik - Orel 
Vůdce tábora (tel: 602 641 063) 

http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-tabor/
http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-tabor/
http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-vypravu
http://www.skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-vypravu

