
Tábor Veverek
a Stopařů 2018



Táborový tým

Vojtěch Liška - Lečo (vedoucí tábora)

Jan Žárský - Walker (zástupce vedoucího)

David Maslonka - DejF
Pavel Valalik - Bobr
Šimon Macháč - Šumi (hospodář)

Jiří Karásek - Tweety

Kateřina Žárská - Káťa
Anežka Karásková - Bonny (zdravotnice)

Vendula Orságová - Kvítko
Kristýna Šicová - Špagi
Zuzana Štěpánková - Zuzík
Marie Hyvnarová - Kosťa



Co očekávat?













Důležité informace



Papíry

Před táborem:
Přihláška ✓
Dotazník o zdravotním stavu dítěte (do 15. června)
Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař, po táboře vrátíme,
do 15. června)

V den odjezdu:
Prohlášení o bezinfekčnosti
Kopie kartičky pojištěnce



Účastnický poplatek

Účastnický poplatek 3000 Kč zaplaťte prosím do 15. června:

● v hotovosti během schůzek,

● převodem na účet číslo 1763261369/0800, jako variabilní 
symbol uveďte datum narození dítěte, do zprávy příjemci 
jméno a číslo oddílu: Stopaři mají číslo 1 a Veverky číslo 2.



Před táborem

Ve středu 27. června od 16:00 do 18:00 přivezte kufry do Vanaivanu.

(Ve čtvrtek 28. června od 15:00 je budeme nakládat do auta.)

(V pátek 29. června vyrazí vedoucí stavět tábor.)

Děti jedou na tábor v sobotu 30. června ráno.



Odjezd na tábor

Sraz je v sobotu 30. června v 7:25 na vlakovém nádraží v Kopřivnici.

Na nádraží přineste léky (kdo bere), prohlášení o bezinfekčnosti 
dítěte (musí tam být datum odjezdu - 30. června) a kartičku pojištěnce 
(nebo její kopii).



Během tábora

Adresa na tábor:
Jméno, příjmení
Skautský tábor, Raťkov
Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka

Balíky posílejte na jméno Vojtěch Liška (abychom je mohli vyzvednout).

Telefonický kontakt:
Vojtěch Liška - 731 275 696
Jan Žárský - 720 646 876



Návštěvní den

V neděli 8. července
od 12:30 do 16:00.

Tábor se nachází asi 800 m
za zákazem vjezdu.



Návrat

Přijedeme v pátek 20. července v 16:21 na vlakové nádraží v Kopřivnici.

Kufry si budete moct vyzvednout ihned po příjezdu dětí.



Co sbalit s sebou?



Do čeho se sbalit?

Očekávejte hrubé zacházení se 
zavazadly - povezou se v autě spolu
s veškerým táborovým vybavením.

Ideální jsou starší kufry.

Spacáky a karimatky klidně nechte 
zvlášť, nepřivazujte je k taškám 
nebo krosnám.

Podepište všechna zavazadla!



Ešusy a hrnky

Můžeme vám zapůjčit z klubovny.

Podepsat!



Kroje a skautská trička

Každý účastník tábora by měl mít 
kompletní skautský kroj.

Veverky a Stopaři mají vlastní 
oddílová trička.

Kroje budeme hromadně 
objednávat 1. června.



Táborová hra
Veverky - Hobit

Obleky

Stopaři - Slované

Obleky



Sladkosti

Na táboře se snažíme o vyváženou stravu.

Prosím nekupujte dětem energetické nápoje, 
nápoje s kofeinem a velkým množstvím cukru.

Snažte se prosím omezit odpad, zejména obaly 
od bonbónů se často povalují po tábořišti.



Volání dětem

Raději napište dopis :-)



Hledáme auto na zapůjčení



Oceníme vaši pomoc :-)



Dotazy?



Uvidíme se na táboře :-)


