
Informace k táboru 
Před táborem 
Před táborem odevzdejte: 

● přihlášku (do 18. května), 
● dotazník o zdravotním stavu dítěte, 
● posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař). 

Dokumenty jsou dostupné na webu (stopari.vanaivan.cz) nebo v 
klubovně. 

Účastnický poplatek 3000 Kč zaplaťte prosím do 15. června, buďto 
převodem na účet nebo v hotovosti. Číslo účtu pro platbu převodem je 
1763261369/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte, 
do zprávy příjemci jméno a číslo oddílu: Stopaři mají číslo 1 a Veverky 
číslo 2. 

Odevzdání kufrů proběhne ve středu 27. června od 16:00 do 18:00 ve 
Vanaivanu, kufry a táborové vybavení se pak budou nakládat ve čtvrtek 
28. června od 15:00. Oceníme, když nám přijdete pomoct. 

Pokud nemáte vlastní ešus nebo hrnek, rádi vám zapůjčíme ešus či 
hrnek z klubovny. 

V den odjezdu 
Sraz je v sobotu 30. června v 7:25 na vlakovém nádraží v Kopřivnici. 
Vlak odjíždí v 7:45. Přijďte prosím včas, ať stihnete v klidu předat léky a 
prohlášení o bezinfekčnosti. 

Na nádraží odevzdejte: 
● prohlášení o bezinfekčnosti (zkontrolujte prosím, zda dítě nemá 

vši) s datem odjezdu (30.6.), 
● léky (pokud je dítě užívá) 
● kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii. 

S sebou do batohu na cestu sbalte: pití a svačinu na celý den, 
pláštěnku, pracovní rukavice, prohlášení o bezinfekčnosti, kartičku 
zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), pokrývku hlavy, na sebe skautské 
tričko, dobrou obuv, léky, dýchátko, … 

Na táboře 

Tábořit budeme na GPS souřadnicích 49.3701575N, 18.2393869E. 

Návštěvní den bude pouze v neděli 8.7. od 12:30 do 16:00, tábořiště se 
nachází za zákazem vjezdu, dojet se dá asi 800 m před tábořiště. 

Adresa tábora: 
Jméno, příjmení 
Skautský tábor, Raťkov 
Radniční náměstí 42 
Karolinka 
75605 

V případě, že budete posílat balík, uveďte jako adresáta Vojtěcha Lišku. 
Jinak bychom nemohli na poště balík převzít. Skutečného adresáta pak 
uveďte někde bokem a my mu balík předáme. 

Telefonický kontakt během tábora: 
Vojtěch Liška - 731 275 696 (vedoucí tábora) 
Jan Žárský - 720 646 876 (zástupce vedoucího) 

Návrat 
Přijedeme v pátek 20. července v 16:21 na vlakové nádraží v Kopřivnici. 
Kufry si budete moct vyzvednout ihned po příjezdu dětí ve Vanaivanu. 


