Co s sebou na Tábor 2018
Věci je vhodné mít sbalené do velkého batohu / kletru / kufru. Pokud zvolíte batoh,
doporučujeme s sebou sportovní tašku na přebalení věcí, aby pak nezůstaly zmuchlané v batohu.





















Batoh na výlety do okolí (pro vlčata a světlušky stačí malý, pro skauty radši alespoň 40l, kdybychom
vyrazili někam dál)
Úplný skautský kroj v bezvadném stavu (lze doplnit na klubovně) a k němu vhodné kalhoty – ne
tepláky, ne legíny, ne barevné, přírodní a tmavé barvy jsou v pořádku, stejně tak modré džíny
Oddílové tričko
Na spaní – karimatku, spacák, věci na spaní (dle druhu spacáku), teplé ponožky a
postel do tee-pee - kdo neví, poradíme jak vyrobit, polštářek
Skauti a roveři: celtu nebo plachtu (případně zapůjčíme), na stavění a úpravu tábořiště malou sekeru
(kdo nemá, zapůjčíme oddílovou
Pro teplé dny – kraťasy, trička, kšiltovka či něco podobného proti slunci, tenké ponožky,
tenisky, plavky, brýle proti slunci, sandály
Pro chladné dny a večery – teplá flanelová košile nebo mikina, svetr s dlouhými rukávy,
větrovka, tepláková souprava nebo kalhoty a bunda, teplé ponožky
Pro deštivé dny – pláštěnka / pončo
Na výlety – pohodlné pevné boty na chození
Osobní věci – spodní prádlo, kapesníky, šátek
Toaletní potřeby – ručník, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, mýdlo na mytí (Jelen),
toaletní papír, opalovací krém (není potřeba si brát šampón nebo sprchový gel, vše bude zajištěno
hromadně)
Jídelní potřeby – lžíce, nůž, ešus (nějak si označit), hrneček, lahev na pití 1,5 l
Šicí potřeby – bílá, černá a khaki niť namotaná na dřívku nebo kousku papíru, jehla, 3 spínací
špendlíky, rezervní knoflíky ke košilím a kalhotám
Psací potřeby – propiska, tužky, dopisní papíry, obálky (zjistěte si adresy), známky, trhačka,
pastelky, skautskou stezku, zpěvník (pokud máte z loňského roku)
Další potřeby – uzlovačka, KPZ, lakroska (pokud ji máš), baterka/čelovka s rezervními bateriemi,
svíčka, provázek, kapesné na drobné výdaje jako je zmrzlina na výletě (100–300 Kč), sáček na špinavé
prádlo, nožík, sirky
Doporučené věci – hudební nástroj, starší deka, kolíčky, zápalky, ramínko, hrací karty
Do tee-pee doporučujeme kapsář
Bílé bavlněné tričko s krátkým rukávem
Nedoporučujeme, za tyto věci neneseme zodpovědnost – větší obnos peněz, vzácné předměty,
zlato, šperky a drahé kameny, telefony, tablety, mp3 přehrávače atd.

Velmi nedoporučujeme na tábor mobilní telefon. Na tábořišti není signál ani místo, kde by se dal dobít a rušil by
táborovou atmosféru a klid. Pošta funguje každý den, a tak není problém dát o sobě vědět touto starou ale
„zaručenou“ metodou :) Pro akutní záležitosti bude pravidelně na telefonu vedení tábora. Aktuální informace o
táborovém dění budou na naší facebookové stránce.
Uvítali bychom, pokud může někdo z rodičů věnovat oddílu například domácí zavařeniny
pro zpestření jídelníčku – domluvte se, prosím, s Tygrem či Stopkou. Díky

Tábor v Brdech
30. 6. - 15. 7. 2018
Sraz: v sobotu 30.6. ráno v 8.30 u Kalahari klubovny, kde se budou nakládat věci; odjezd společně vlakem, roveři a
skauti sraz v 7.30
Návrat: v pátek 15.7. v 17:00 do Plzně, opět ke klubovně
Místo: malebná loučka v jižní části Brd, poblíž Rožmitálu pod Třemšínem (49°34'51.312"N, 13°47'33.959"E)
Účastnický poplatek: 3.500 Kč (stravování, jízdné, ubytování, vybavení, rekvizity a materiál)
S sebou: svačinu a oběd na sobotu (začínáme vařit sobotní večeří), věci dle seznamu sbalené do kufru/batohu
(skauti a roveři si nesou s sebou, vlčatům a světluškám věci povezeme) a malý batůžek na cestu (s pitím, svačinou,
papírem a tužkou), 2 lístky na MHD/Plzeňskou kartu
Přihlášky prosíme odevzdat nejdéle do 31.5.
Platby (nejpozději do 14.6.)
Na transparentní účet:
Č.ú., 2100510242/2010
VS: 3901
zpráva pro příjemce: jméno/přezdívka účastníka
zda platba proběhla v pořádku lze zkontrolovat na webu
http://www.skauti-doubravka.cz/ucet
Hotově: na některé ze schůzek či jindy po domluvě
Faktura možná po domluvě – pro vystavení se prosím ozvěte do konce května.
Adresa:
Tábor 39. Kalahari
262 42, Rožmitál pod Třemšínem
Dotazy a další informace u Tygra či Stopky

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Jméno účastníka:
Adresa:

Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a hygienik
a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského
tábora v době od 30.6. do 15.7. 2018.
Jsem si vědoma(a) právních důsledků, které by mě postihly, pokud by toto potvrzení bylo nepravdivé.
V Plzni dne: 30. 6. 2018
Podpis zákonného zástupce: ....................................

