JUNÁK – český skaut,
středisko Uragan Zbraslav, z. s.

V Praze 29. 4. 2015

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SVĚTLUŠEK A VLČAT 2015
Vážení rodiče,
zasíláme vám informace o letošním táboře
světlušek a vlčat.
Termín tábora: 18. 7. – 1. 8. 2015
Místo: Onšovice (okres Prachatice)
GPS: 49°6'9.751"N, 13°46'18.076"E
Poštovní adresa:
Skautský letní tábor Uragan Zbraslav
Onšovice, pošta Čkyně, 384 81

Cena tábora: 3 000,- Kč (nevratná záloha 1 000,- Kč)
Platby posílejte prosím na účet střediska: 2300219425 / 2010
Variabilní symbol: 34 + začátek rodného čísla dítěte; + do poznámky uvést jméno dítěte
(Letos nás jede opravdu hodně, je tedy potřeba, aby šlo přesně určit, kdy a od koho platba
dorazila. Uhraďte prosím platbu včas a nezapomeňte uvést variabilní symbol v požadovaném tvaru)

Termín platby: nejpozději do 14. 6. 2015!
Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 3. 6. 2015 vedoucím oddílu (u vlčat vedoucím
družin)

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí: Václav Kulich (Sysel)
Zástupkyně hlavního vedoucího: Marie Šamárková (Bambule)
Zdravotnice: Barbora Kočišová (Šikula)

Další informace o táboře:
Ubytováni budeme v podsadových stanech po dvou. Po celou dobu tábora bude zajištěno pět
jídel denně, neustálý pitný režim, 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 děti vybavovat
větší hotovostí (cca. 400,- Kč).
V případě potřeby je možné využít kontaktů na vedoucí (7:00-9:00; 18:00-20:00)
+420 774 275 595 – Václav Kulich - Sysel (T-Mobile)
+420 775 422 049 – Marie Šamárková - Bambule (T-Mobile)
+420 728 821 269 – Marie Šamárková - Bambule (O2)

Stavba a bourání tábora:
Na tábořiště letos vezeme vlastní materiál, vše budeme stavět sami. Tímto bychom vás
rodiče chtěli požádat o pomoc jak při stavbě, tak při bourání tábora. Bližší informace o této
„akci“ dodáme včas těm, kteří zakroužkují v přihlášce, že mají zájem se zúčastnit.

Informace o odjezdu na tábor:
Informace o odjezdu budou včas (cca. 2 týdny před odjezdem) uvedeny ve vývěsce
klubovny, na internetových stránkách http://vlcata.uragan-zbraslav.cz/ v sekci „Program“
a budou zaslány také emailem. Každé dítě musí mít sbaleno v jednom velkém kufru a na cestu
mít batůžek. Jídlo dejte prosím dětem jen na oběd v den odjezdu, další stravu zajistíme
Tyto a další informace, včetně informací o návratu, budou ke stažení na výše uvedených
webových stránkách či v nástěnce.

Dokumenty při odjezdu:
Při odjezdu je nutno odevzdat následující dokumenty, bez kterých s námi dítě nemůže
odjet:
1. Kartičku zdravotní pojišťovny (nebo kopii)
2. Očkovací průkaz (nebo kopii)
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 a povinných očkováních (musí být potvrzeno v den odjezdu,
jinak je neplatné)
5. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené ošetřujícím praktickým lékařem platné po
celou dobu tábora (toto potvrzení platí rok, je tedy možné použít potvrzení z jiné akce)
6. V případě, že dítě bere pravidelně léky, odevzdat zabalené a podepsané s popisem na
co, jak a kdy se léky užívají.
Před odjezdem budou všem dětem prohlédnuty vlasy kvůli vším. Pokud je u některého
dítěte nalezneme, nemůže na tábor odjet.
Potřebné formuláře budou ke stažení na http://vlcata.uragan-zbraslav.cz/ a zaslány
emailem.

Souhlas s pořizováním fotodokumentace z průběhu tábora:
Novinkou letošního roku je to, že podepsáním přihlášky zároveň vyjadřujete souhlas
s pořizování fotodokumentace z průběhu tábora a jejich propagací na webech jednotlivých
oddílů. Nepředpokládáme, že by to někomu nemělo vyhovovat, pokud se však někdo najde,
ozvěte se hlavnímu vedoucímu tábora, který s vámi problém individuálně vyřeší.

Informační schůzka o táboře:
Dne 17. 6. (středa) se od 19:15 uskuteční v klubovně krátká informační schůzka pro
rodiče. Klubovna je malá, schůzka je tedy určena především rodičům těch dětí, které s námi na
táboře ještě nebyly. Vítáni jsou samozřejmě 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 kdykoli obrátit, rádi Vám je zodpovíme.
Za vedení tábora
Sysel – Václav Kulich
sysel@skaut.cz
+420 774 275 595

