Tábor skautů a skautek 29. 6. – 13. 7. 2014
Místo: Dobrohošť u Dačic (GPS: 49°4'30.363"N, 15°29'42.517"E)
Odjezd: NEDĚLE 29. 6. 2014
 Vranovice – sraz v 7:55 hod na vlakovém nádraží
kontaktní osoba: Jan Korčák, 739 182 482
 Hustopeče – sraz v 7:25 hod na autobusovém nádraží
kontaktní osoba: Magdaléna Dybová, 721 778 018
Prosím o dodržení časů. Jsou navázány na spoje.
Při odjezdu odevzdat:
 Potvrzení o bezinfekčnosti – s datem odjezdu na tábor
 Kopii nebo originál kartičky pojištěnce
 Informace o zdravotním stavu
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
 Kdo neodevzdal výše zmíněné dokumenty dříve, má při odjezdu poslední možnost odevzdat vše do
rukou kontaktní osoby na místě odjezdu.
 Před odjezdem je nutné mít zaplacený tábor, pokud se rodiče nedohodli s hospodářem tábora jinak.
V neděli dorazíme do tábora po obědě, proto s sebou na cestu nabalte batoh, svačinu s obědem a dostatek
pití. Stravování začne odpolední svačinou.
Odvoz zavazadel na tábor:
 doporučujeme maximálně 2 kusy zavazadel, které je nutné dopravit do skautských
kluboven v termínech:
 Vranovice – čtvrtek 26. 6. 2014 v 18:00 hod
 Hustopeče – čtvrtek 26. 6. 2014 v 18:00 hod
 k zavazadlům lze přibalit přebytky ze zahrádky, sirup a jeden toaletní papír
 Nedoporučujeme, aby děti měly s sebou na táboře mobilní telefony ani jinou přenosnou
elektroniku, nebude možné dobití baterií. Pro komunikaci s táborem využijte kontakty na
vůdce nebo zástupkyni vůdce tábora. Děkujeme.
Návrat: NEDĚLE 13. 7. 2014
 Vranovice – v 17:42 hod na vlakovém nádraží
 Hustopeče – v 18:07 hod na autobusovém nádraží
Batohy a ostatní zavazadla budou k vyzvednutí buď ve stejný den nebo o den později ve stejných
klubovnách, kde byly naloženy. O čase vás budeme informovat při přebírání dětí na nádražích a zastávkách.
Kontakty:
 vůdce tábora – Jan Korčák, 724 550 986
 zástupkyně vůdce tábora – Tereza Černá, 737 501 955
 zdravotnice – Jiřina Hladká, 776 256 898
 hospodář tábora – Jan Blažek, 776 678 403
V závislosti na signálu by mělo být neustále alespoň jedno z prvních dvou uvedených čísel na příjmu. V
případě, že nebude ani jedno telefonní číslo dostupné, napište sms a my vám zavoláme nazpět.
Adresa tábora:
Skautský tábor Dobrohošť u Dačic – poste restante
Pošta Dačice
Göthova 71
380 01 Dačice

