
 
       SCHŮZKA RODI ČŮ 

k letnímu skautskému táboru 2017 v Nedašově 
  

Schůzka se  bude konat 
 ve čtvrtek 29. června 2017 v  18.30 hodin na staré  

faře (Družstevní 95,  jinak Skautská klubovna). Na schůzce 
budou poskytnuty podrobnější  informace  a zodpovězeny 
případné dotazy. 
  NÁVŠTĚVY  na táboře nedoporučujeme (kvůli narušení 
programu) - v nevyhnutelných případech je pro ně vyhrazena 
jedna neděle 13.8. odpoledne, 15:00-17:00. 
 Prosíme s ohledem na program tento den respektujte. 
Odstavné místo pro auta je na ploše pro skládku dřeva u cesty. 
(cca 200 m) 
 

- Formulář přihlášky na tábor, (vyplněný a potvrzený od 
lékaře) podepište v části „prohlášení o bezinfekčnosti“ 
s datem odjezdu (většinou 5.8.)  a předejte nejpozději do pátku 
21.7. na adresu Jiráskova 834. 
 

- Účastnický poplatek: je splatný do 15.7. (bezhotovostně i v 
hotovosti), příp. na této schůzce.  
 

     Předběžné informace:   
Odjezd  na tábor bude v sobotu 5.8. 2017 ve 14:00  od 
Dělnického domu 
Příjezd z tábora bude v sobotu 19.8. asi ve 13:30 (čas příjezdu 
je pouze orientační.) 

 

ORIENIAČNÍ VYBAVENÍ NA TÁBOR 
spaní: spacák, teplákovou soupravu, hygiena: ručník, mýdlo, 

zubní kartáček a pastu, hřeben, jídlo: ešus, lžíci, hrnek 
(plechový), utěrku,  láhev na pití, nůž, škrabku na brambory  

 oblečení: kroj (košili, šátek) nebo skautské tričko, kalhoty, 
tepláky, kraťasy, boty do terénu, tenisky, gumáky, pláštěnku, 
plavky, + trička, mikina, větrovka, ponožky, spodní prádlo (na 14 
dní)... 

ostatní: repelent, baterku, zápisník, tužku, malý batůžek na 
celodenní výlet, KPZ, drobné kapesné, (vše nejraději v kufru) 

k autobusu: platnou průkazku ZDRAV. POJIŠŤOVNY  a 
případně léky. 
 
     CO NE: cennosti, drahé věci, pokud možno ani mobily 
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