pJUNÁK – svaz skautů a skautek ČR,
středisko URAGAN – Zbraslav

V Praze 12.5.2014

INFORMACE O TÁBOŘE SVĚTLUŠEK A VLČAT 2014
Termín tábora: 12. – 26. 7. 2014
Místo: Kácovec, okres Benešov
GPS: 49°47'2.124"N, 14°58'38.386"E

Poštovní adresa:
Letní tábor Světlušek a Vlčat - Uragan
Kácov 14, pošta Kácov, 285 09

Cena tábora: 3 000,-Kč (nevratná záloha 1.500,-)
Platby prosíme posílat na účet střediska: 2300219425 / 2010
Variabilní symbol: 34 + narození dítěte ve tvaru ddmmrr; + do poznámky uvést jméno dítěte
(Letos nás jede hodně, je tedy třeba, aby šlo přesně určit, kdy a od koho platba dorazila, proto nezapomeňte uvést
variabilní symbol v požadovaném tvaru.)

Termín platby: nejpozději do 30.6.2014
Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 15.6.2014 vedoucím oddílů
Hlavní vedoucí: Ondřej Šlocar (Klíště)
Zástupce hlavního vedoucího: Petr Kočiš
Zdravotnice: Barbora Kočišová (Šikula)
Ubytováni budeme klasicky v podsadových stanech po dvou. Po celou dobu tábora bude
zajištěno pět jídel denně, kvalifikovaný zdravotnický dozor a hygienické podmínky v souladu s
vyhláškou ministerstva zdravotnictví. V táboře nebude dostupná elektřina. Veškeré drahé a cenné
věci svěřujete dětem na tábor na své vlastní riziko a za případné poškození nebo ztrátu věci
neneseme odpovědnost. V případě, že s sebou bude mít dítě mobilní telefon, nebude mít možnost jej
nabíjet. Co se týče kapesného, není nutné vybavovat své děti vysokou hotovostí.
V případě nutné potřeby je možné využít kontaktu na vedoucí (doporučujeme spíše psát SMS
a volat jen ve velmi důležitých případech. Tyto telefony nevyužívejte jako spojení s dětmi, raději jim
napište pohled/dopis):
+420 605 488 444 - Ondřej Šlocar, Klíště
+ 420 737 008 325 – Barbora Kočišová, Šikula
Letos máme tábořiště pronajaté od jiných skautů, takže nepotřebujeme pomoc ani se stavěním
tábora ani s bouráním tábora.
Informace o odjezdu na tábor budou uvedeny v nástěnce u klubovny, na internetových
stránkách www.uragan-zbraslav.cz a zaslány mailem.
Každé dítě musí mít sbaleno v jednom velkém kufru, na cestu si vezme batůžek s pitím,
jídlem a pláštěnkou. Jídlo dejte dětem, prosím, jen na oběd v den odjezdu, další stravu zajistíme.

Při odjezdu je nutno odevzdat následující dokumenty, bez kterých dítě s sebou na tábor
nevezmeme.
1. Kartičku zdravotní pojišťovny (kopie)
2. Očkovací průkaz (kopie)
3. Potvrzení o zaplacení tábora na účet střediska (V případě že nebude do tábora přijata platba
za tábor na účet střediska.)
4. Potvrzení o bezinfekčnosti (musí být potvrzeno v den odjezdu, jinak je neplatné)
5. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené ošetřujícím lékařem dítěte platné po celou dobu
tábora (toto potvrzení má platnost od vystavení jeden rok, je tedy možné použít potvrzení
z jiné akce).
Před odjezdem budou všem dětem prohlédnuty vlasy kvůli vším. Pokud je u některého dítěte
najdeme, na tábor odjet nemůže.
Dne 11.6.2014 (středa) se uskuteční od 19:05 v klubovně informační schůzka pro rodiče.
Klubovna je malá, takže schůzka je určena primárně těm rodičům, kteří děti na našem táboře ještě
neměli. Nicméně vítáni jsou všichni. Cílem schůzky je hlavně seznámení rodičů s vedením tábora a
zodpovězení případných dotazů. Účast na schůzce je dobrovolná.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, rádi Vám je
zodpovíme.

Za vedení tábora
Klíště - Ondřej Šlocar
kliste@kliste.net
+420 605 488 444
Šikula – Barbora Kočišová
sikkulinka@email.cz
+ 420 737 008 325

