Informační leták k táboru vlčat a světlušek Újezd u Rosic 2015
1. - 11. 7. 2015
Místo konání:
Tábor se koná u Újezdu u Rosic, asi na půli cesty mezi Rosicemi a Náměští nad Oslavou.
Odjezd na tábor (1.7.)
Sbalená zavazadla je potřeba dopravit v pondělí 29. 6. 2015 mezi 18:00 a 19:00 do Hustopečské
klubovny (pod věží kostela) nebo do Vranovické klubovny (za hřištěm).





Členové hustopečského oddílu mají sraz ve středu 1. července na hustopečském
autobusovém nádraží nejpozději v 8:30.
Členové vranovického a pohořelického oddílu se sejdou ve středu 1. července na
vranovickém vlakovém nádraží nejpozději v 8:30.
V případě problémů při odjezdu kontaktujte hlavního vedoucího.
Pokud vaše dítě pojede z jiného místa, než má určeno, oznamte to prosím hlavnímu
vedoucímu tábora.

Při předávání dětí vedoucím je potřeba odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu) a
kartičku pojišťovny (nebo její kopii). Pokud jste stále neodevzdali některé dokumenty, které měly být
odevzdány už dříve (přihláška, lékařský posudek, souhlas rodičů s poskytováním informací, informace
o zdravotním stavu), předejte je také během odjezdu. Pokud nebudeme mít všechny tyto náležitosti,
dítě s námi nemůže odjet na tábor!
Všichni účastníci starší 10 a mladší 15 let musí mít sebou průkazku na poloviční slevu, kterou se
můžou prokázat v hromadné dopravě. Stačí libovolný oficiální průkaz, který obsahuje fotku a datum
narození. Takový vám vystaví například na přepážce ČD nebo IDSJMK.
Návrat z tábora (11.7.)



Členové Hustopečského oddílu přijedou na hustopečské autobusové nádraží ve 13:12.
Členové ostatních oddílů přijedou na vranovické vlakové nádraží ve 12:43.

V případě změny zpátečního spoje vás budeme informovat telefonicky či SMS. Batohy a ostatní
zavazadla budou k dispozici k vyzvednutí ve stejný den. O přesném čase a místě se informujte při
návratu dětí z tábora.
Vedení tábora
Hlavní vedoucí:

Jan Frank „Frenký“

776394127

Zástupce vedoucího:

Radek Šťastný „Drn“

739182482

Pomocná zdravotnice: Magdalena Rampáčková

776353875

Po celou dobu tábora, mezi 8:00 a 22:00, se budeme snažit, aby bylo
neustále alespoň jedno z prvních dvou uvedených čísel na příjmu.

Další informace



Během tábora nebude návštěvní den. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost respektovali a
nenavštěvovali děti. Návštěvy narušují program a mají špatný vliv na psychiku dětí.
Není vhodné dětem přibalit mobilní telefon. Především v lese není příležitost si jej nabít a
mohl by se ztratit či poškodit. Využijte tuto příležitost vy, i vaše děti k napsání dopisu.

Ač se tyto pravidla mohou zdát přísná, důvěřujte nám - často se dětem nestýská, dokud jim rodiče
nepřipomene telefonní hovor, či jejich návštěva. V případě nouze můžeme vždy navázat spojení přes
telefon hlavního vedoucího.
Adresa tábora
Skautský tábor Újezd u Rosic
Jméno dítěte
poste restante
664 84, Zastávka u Brna
Doporučený seznam věcí na tábor
Jde o doporučení – berte jej s rezervou a přizpůsobte svým potřebám.
S sebou na cestu – Skautský kroj, pevné boty, batůžek se svačinou a pitím (v
táboře bude až odpolední svačina), větrovku a pláštěnku.
Do kufru, tašky, nebo batohu (odváží se předem, vhodné označit jmenovkou) - 2x
tepláková souprava (jedna jako pyžamo), letní bunda, 2x svetr (mikina), 2x
kraťasy, spodní prádlo, plavky, nátělník, 5x tričko s krátkým rukávem, ponožky (i
teplé), čepice, kšiltovka, spacák, karimatka, tenisky (botasky), gumáky, sandále.
Jídelní misku (ešus), lžíce, kapesní nůž, hrnek, utěrka, 2x ručník, mýdlo, kartáček
na zuby, zubní pastu, sluneční brýle, opalovací krém, hřeben, repelent, kapesníky,
pravidelně užívané léky.
Zápisník, skautský deník, stezku vlčat či světlušek, psací potřeby, dopisní papír, obálky, baterka s
náhradními bateriemi, KPZ, knížka, stolní hra.
2x toaletní papír, 1x sirup, přebytky ze zahrádky (zelenina, brambory…).

