
Junák – český skaut, středisko Vranovice, z. s.

Informace k odjezdu na tábor skautů a skautek
11. 7. - 25. 7. 2015 v Újezdu u Rosic

Odjezd dětí 11. 7. z Vranovic, nebo Hustopeč:

Skupina Vranovice 
- sraz v 7.55 na vlakovém nádraží.
- kontaktní osoba: Jiřina Korčáková, 737 090 790

Skupina Hustopeče 
- sraz v 8.25 na autobusovém nádraží.
- kontaktní osoba: Vojtěch Frank, 608 365 688

Při dojezdu je třeba odevzdat:
- potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané k datu odjezdu na tábor
- kartičku pojištěnce (případně její kopii)

Prosíme o  dodržení  časů,  aby  bylo  možné  vyřídit  předávání  dokumentů.
Stravování  na  táboře  začne  odpolední  svačinou.  Na  cestu  nabalte  dětem
oběd, svačinu a dostatek pití na cestu.

Odvoz zavazadel na tábor:

Doporučujeme  maximálně  2  kusy  zavazadel,  které  je  nutné  dopravit  do
skautských kluboven v termínech:

Vranovice – pátek 10. 7. 2014 v 17:00 hod
Hustopeče – pátek 10. 7. 2014 v 17:00 hod

K zavazadlům lze přibalit přebytky ze zahrádky, sirup a jeden toaletní papír.
Vzhledem  k  charakteru  tábora  nedoporučujeme  aby  děti  měly  s  sebou
mobilní  telefony  a  jinou  přenosnou  elektroniku.  Pro  komunikaci  můžete
využít kontakty na vůdce tábora, jeho zástupce, nebo poštu. Děkujeme.

Návrat dětí 25. 7. :

Vranovice, vlakové nádraží 12.43
Hustopeče, autobusové nádraží 13.12

Vyzvednutí zavazadel 25. 7.:

Ve Vranovické a Hustopečské klubovně v 18 hodin.

Telefonické kontakty:

Vůdce tábora, Jan Korčák: 724 550 986
Zástupce vůdce tábora, Vojtěch Frank: 608 365 688
Táborová zdravotnice, Jiřina Korčáková: 737 090 790
  

Poštovní adresa:

Skautský tábor Újezd u Rosic
"jméno dítěte"
Poste restante
664 84, Zastávka u Brna 



Junák – český skaut, středisko Vranovice, z. s.
  

Doporučený seznam věcí na tábor 2015

Oblečení, věci na spaní, hygiena:

  skautský kroj (cestou na sebe)
  pevné boty - (pohorky a gumáky)
  náhradní boty (tenisky a sandály)
  pláštěnka
  spodní prádlo (dostatečné množství na 14 dní)
  ponožky (dostatečné množství na 14 dní)
  ponožky silné 2x
  kraťasy 2x
 oblečení do přírody
 oblečení na spaní/pyžamo
  dlouhé kalhoty
  triko s krátkým rukávem 3-4x
  triko s dlouhým rukávem 2x (nebo košile)
  svetr nebo mikina
  bunda
  plavky
  spací pytel
  karimatka
  čepice nebo kšiltovka
  kapesníky
  kartáček a pasta na zuby
 půlka „ mýdla s jelenem“ (na přeprání oblečení)
  krém na ruce
 mýdlo/sprchový gel
  šampon na vlasy
  hřeben
  krém na opalování
  repelent proti hmyzu
  ručník 2x (osuška)
  taška na špinavé prádlo

Ostatní:

  ešus, lžíce, hrnek
  utěrka na nádobí
  kapesní nůž
  baterka a náhradní baterie
  lahev na vodu
  sluneční brýle
  ramínko na kroj
  krabička poslední záchrany
  věci na schůzku
  skautský zápisník, deník
  skautskou stezku
  psací a kreslicí potřeby
  dopisní potřeby
  knížku na čtení
  společenskou hru
  batůžek na výpravy
  batoh (krosna) na dvoudenní výpravu
  sirup, marmeládu
  přebytky ze zahrádky

Tábořiště v Újezdě je díky terénní konfiguraci a protékající říčce Bobravě v
noci chladné. Přestože bude přes den vedro, tak se na noční hlídku bude
hodit slabá zimní čepice.

Před odjezdem nezapomeňte odevzdat všechny potřebné papíry k táboru a 
kartičku pojištěnce!


