Podrobné informace ke Skautskému táboru Šimanov 2017
Termín tábora: neděle 9. 7. – sobota 22. 7. 2017
ODJEZD:
Sraz je v neděli 9. 7. 2017 v 8:30 u klubovny (Golčova 24, Praha 4 - Kunratice), kam
bude přistaven autobus.
NÁVRAT:
V sobotu 22. 7. 2017 cca v 16h autobusem ke klubovně
Při odjezdu a návratu nakládáme hodně společného jídla a vybavení. Proto bychom byli
rádi, kdyby nám táborníci a jejich rodiče mohli pomoci a hned se nám nerozutekli. Většina
vedoucích je totiž v době odjezdu už na přípravě tábora.
Co s sebou?
Kufr, karimatku, spacák, batůžek, 1 kg zeleniny (co nejčerstvější, pouze rajčata, papriky
nebo okurky), 3 prázdné čisté PET lahve 1,5 - 2 l
Při odjezdu autobusu se bude u zdravotníka podepisovat bezinfekčnost.
Prosíme, abyste jí nebrali na lehkou váhu a opravdu dobře zhodnotili aktuální zdravotní
stav dítěte. Tábor je pro děti fyzicky náročnější než běžný pobyt ve městě a pokud už má
dítě například před odjezdem teplotu, tak celodenním pobytem v lese i ve špatném počasí,
se nám jí spíše nepodaří srazit.
V batůžku dítě bude mít:
svačinu a oběd
min. 1 litrovou láhev s pitím (bude ji pak používat na výlety během tábora)
pláštěnku
Oblečení na sebe: dle počasí, ale každé dítě by mělo mít na sobě STŘEDISKOVÉ
(SKAUTSKÉ) TRIČKO nebo kroj
Adresa na tábor:
Skautský tábor
Přezdívka (Jméno táborníka)
Šimanov
342 00 pošta Sušice

DŮLEŽITÉ:
Mobily ani jiné cennosti svým dětem, prosíme, na tábor nedávejte. Za jejich ztrátu či
poškození neručíme, navíc jejich nabíjení nebude možné. Pokud budete cokoliv
potřebovat, stačí zavolat či napsat SMS Rajčeti nebo Doktorovi.
Místo mobilů dětem dejte dopisní papír, obálky a známky. A také jim, prosíme, napište. Při
rozdávání pošty každé dítě čeká, zda mu od Vás přijde nějaké to psaní.
Sladkosti dětem neposílejte, budeme mít jídlo 5x denně a většinou i sladkou svačinu.
Pokud přece jen dítě bude mít s sebou nějaké sladkosti, jejich limit je omezen na velký
ešus uzavřený víčkem.

LÉKY:
Pokud Vaše dítě nějaké léky užívá, odevzdejte je prosím PODEPSANÉ zdravotníkovi
spolu s rozpisem dávkování při odjezdu.
KOPIE KARTIČEK POJIŠTĚNCE
Prosíme, ať každý přinese 2 kopie kartičky své zdravotní pojišťovny. Také odevzdat
zdravotníkovi při odjezdu.
OBLEČENÍ A OSOBNÍ VĚCI:
Věci na tábor balte, prosíme, společně s táborníkem a dbejte na to, aby věděl, kde jaké
věci má a hlavně, aby si své věci dokázal poznat - případně je podepsat.
(Platí především pro mladší děti, ale jakmile je oblečení trochu od bahna, nikdo se k němu
nezná.)
Kontakty na vedení tábora:
V případě jakýchkoli dotazů před táborem, se na nás obraťte prostřednictvím
střediskového či osobního emailu či telefonu; od 3. 7. 2017 pouze prostřednictvím telefonu
;).
Hlavní vedoucí: Jakub Dienstbier (Doktor), doktor@paprsek43.cz, 723 904 002
Zástupce hl. vedoucího/hospodář: Tereza Raiserová (Rajče), rajce@paprsek43.cz, 775
214 909
Zdravotník: Václav Zelený (Mušketýr), musketyr@paprsek43.cz, 608 162 117

Při odjezdu na tábor to bývá trochu hektické, takže pokud budete mít nějaké dotazy, pište
nebo volejte raději předem. Prosíme také, abyste zdravotníka informovali v případě
nějakým nových zdravotních komplikací dříve než u autobusu. To samé v i pokud by
nastala nějaká jiná komplikace ohledně účasti dítěte na táboře. Můžeme společně najít
řešení, ale dělá se to hůř, když o tom dostatečně včas nevíme. ;-)
Střediskový e-mail:
info@paprsek43.cz
Střediskový web:
www.paprsek43.cz

