
Tábor Veverek
a Stopařů 2020



Kde hledat informace?

stopari.vanaivan.cz/tabor-2020-provodovice

veverky.vanaivan.cz/tabor-2020

http://stopari.vanaivan.cz/tabor-2020-provodovice
http://veverky.vanaivan.cz/tabor-2020/


Táborový tým

Jan Žárský - Walker
(vedoucí tábora, zdravotník)

Šimon Macháč - Šumi (hospodář)

Ondřej Škarka
Vojtěch Liška - Lečo
+ rádci

Vendula Orságová - Kvítko
(zástupkyně vedoucího tábora, zdravotnice)

Kateřina Žárská - Káťa
Zuzana Štěpánková - Zuzík
Agi Horatiová - Gi
Elen Horatiová - Alien
Natálie Orságová - Sojka



Kam jedeme?
Kousek od obce Provodovice:
mapy.cz/s/3t14b

(stejné místo jako minulý rok)

https://mapy.cz/s/3t14b


Co očekávat?













Důležité informace



Korona info

V čem bude letošní tábor jiný:

● děti se nebudou moct podílet na přípravě stravy,
● v případě, že někdo bude mít pozitivní test na koronavirus, musí se celý 

tábor zrušit (bez nároku na vrácení peněz),
● nebude návštěvní den,
● omezíme výpravy,
● v dopravních prostředcích budeme nosit roušky (na táboře ne).



Papíry

Před táborem:
Přihláška (zašlete naskenovanou e-mailem a pak přineste společně s kufry)
Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař, po táboře vrátíme,
dodat co nejdříve, lze využít loňský)

V den odjezdu:
Prohlášení o bezinfekčnosti
Dotazník o zdravotním stavu dítěte
Kopie kartičky pojištěnce



Účastnický poplatek

Účastnický poplatek 3000 Kč zaplaťte prosím co nejdříve:

● 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 1. července od 16:00 do 18:00 přivezte kufry
a přihlášku do Vanaivanu.

(Ve čtvrtek 2. července od 15:00 je budeme nakládat do auta.)

(V pátek 3. července vyrazí vedoucí stavět tábor.)

Děti jedou na tábor v sobotu 4. července ráno.



Sraz je v sobotu 4. července v 7:10 na vlakovém nádraží v Kopřivnici.

Na nádraží přineste:
● léky (podepsané, s rozpisem kdy které léky brát),
● zdravotní dotazník,
● prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

(musí tam být datum odjezdu - 4. července),
● roušku,
● kartičku pojištěnce (nebo její kopii).

Odjezd na tábor



Během tábora

Adresa na tábor:
Jméno, příjmení
Skautský tábor u Provodovic
Všechovice 17
753 53 Všechovice

Balíky posílejte na jméno Jan Žárský (abychom je mohli vyzvednout).

Telefonický kontakt:
Jan Žárský - 720 646 876
Vendula Orságová - 603 337 630



Návštěvní den

S ohledem na doporučení ministerstva zdravotnictví jsme se rozhodli 
návštěvní den zrušit.

V případě, že třeba budete muset něco na tábor dovézt, zavolejte
a domluvíme se.



Návrat

Přijedeme v pátek 24. července v 16:21 na vlakové nádraží v Kopřivnici.

Kufry si budete moct vyzvednout hned po příjezdu dětí.



Co sbalit s sebou?

Doporučený seznam věcí najdete na webu.



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.

Pokud potřebujete kroj, šátek, 
nášivky nebo oddílové tričko, 
ozvěte se Kvítku (Vendula 
Orságová).



Světlo

✓✗

Letos s sebou nebereme petrolejky. Doporučujeme pořídit dobrou svítilnu.



Šampon, Sprchový gel
Na tábor budou pro všechny děti nakoupeny ekologické šampony i sprchové gely nezatěžující 
životní prostředí, není tedy potřeba, aby dítě mělo svůj vlastní.



Táborová hra
Veverky - Záchrana ohrožených zvířátek

Předtáborová výprava bude 27. 6.

Potřebuji něco speciálního?
- oblečení do divočiny

Stopaři - bude upřesněno

Potřebuji něco speciálního?
- ne



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

Na tábořišti je signál. Děti nebudou mít možnost nabíjet telefony.

Pokud bude potřeba, děti budou moct zavolat domů z našeho telefonu.

Raději napište dopis :-)



Hledáme auto na zapůjčení
Pokud máte starší auto, 
které byste byli ochotni 
zapůjčit na tábor, dejte 
nám prosím vědět.



Dotazy?

Pokud máte nějaké otázky, volejte nebo pište:

Jan Žárský (Walker), 720 646 876, walker@skaut.cz

Vendula Orságová (Kvítko), 603 337 630, orsagova.vendula@seznam.cz

mailto:walker@skaut.cz
mailto:orsagova.vendula@seznam.cz


Uvidíme se na táboře :-)


