
 
INFORMACE K TÁBORU 
Skautský tábor Nedašov 2019 

 

Termín tábora:  
• Odjezd: sobota 27.7. ve 14:00 od Dělnického domu 
• Návrat: sobota 10.8. cca ve 12:00 k Dělnickému domu 
Závazná přihláška na tábor: 
• Vyplněnou přihlášku doručte na adresu Jiráskova 834, Studénka nejpozději do 

14.7.2019. Spolu s přihláškou dodejte i lékařem potvrzený posudek o zdravotní 
způsobilosti dítěte. 

• Nedílnou součástí přihlášky je dotazník o zdravotním stavu (anamnéza) 
a prohlášení o bezinfekčnosti (podepsáno k datu odjezdu dítěte na tábor).  

• Bez uvedených dokumentů nemůžeme dítě na tábor vzít! 
Údaje k platbě: 
• Výše účastnického poplatku je uvedena v závazné přihlášce. Poplatek uhraďte na 

bankovní účet střediska Albrechtičky: 2101094797/2010 (jako variabilní symbol 
použijte prvních 6 číslic rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jeho 
jméno). 

• Účastnický poplatek lze uhradit i v hotovosti na informační schůzce s rodiči 
(22.6.2019 v 17:00) nebo osobně vedoucímu oddílu, nejpozději do 14.7.2019. 

Další informace: 
• Návštěvní den není v harmonogramu tábora z důvodu narušení programu 

obsažen. Pro případné návštěvy je vyhrazen prostor v neděli 4.8. odpoledne 
(15:00-18:00). Prosíme o respektování tohoto času. Odstavné místo pro auta je na 
točně cca 200 m od tábora. 

• Sladkosti jsou v rozumné míře součástí jídelníčku, není třeba děti nadmíru zásobit 
(především brambůrky, balenými limonádami apod.). Chcete-li ovšem na tábor 
přispět formou sladkostí, prosíme o přizpůsobení jejich množství počtu všech 
dětských účastníků (cca 30). 

• Na táboře jsou dětem k dispozici ekologické hygienické prostředky: mýdlo (tuhé 
i tekuté), šampón (tuhý i tekutý), sprchový a prací gel. S ohledem na životní 
prostředí žádáme o využití této nabídky. 

Kontaktní osoby:  
• Jan Friml (hlavní vedoucí tábora), tel.: 731 184 979  
• Marie Sekaninová (zdravotník tábora), tel.: 723 962 754 
Korespondenční adresa tábora: 
• Skautský tábor Studénka 
• Nedašov 173 – obchod 
• 763 32 Nedašov 
  



 
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 
Skautský tábor Nedašov 2019 

 
Sbalit s sebou do kufru: 
¨ Kroj (košile, šátek) a oddílové tričko 
¨ Kraťasy/sukni ke kroji (přírodní barvy) 
¨ Mikina, svetr (4 ks) 
¨ Bunda (větrovka) 
¨ Ponožky (7 párů) 
¨ Spodní prádlo (9 ks) 
¨ Tepláky, dlouhé kalhoty (3 ks) 
¨ Kraťasy (3 ks) 
¨ Trička (7 ks) 
¨ Pyžamo (teplákovou spací soupravu) 
¨ Spacák 
¨ Plavky 
¨ Pláštěnku 
¨ Boty do terénu 
¨ Tenisky 
¨ Gumáky 
¨ Čepici, klobouk 
¨ Ručník 

¨ Mýdlo  
¨ Zubní kartáček a pastu 
¨ Opalovací krém 
¨ Hřeben, gumičky, sponky  
¨ Ešus 
¨ Lžíci 
¨ Hrnek (nejlépe plechový) 
¨ Utěrku 
¨ Láhev na pití 
¨ Nůž 
¨ Škrabku na brambory 
¨ Repelent 
¨ Baterku (čelovku) a náhradní baterie 
¨ Zápisník, psací potřeby 
¨ Nůžky, lepidlo 
¨ KPZ 
¨ Drobné kapesné (200 Kč) 
¨ Malý batůžek na celodenní výlet 

 
Do batohu na cestu: 
¨ Pití, popřípadě svačinka na cestu (cca 2 hodiny, po příjezdu a ubytování je večeře 

již zajištěna). 
 
Donést na sraz k autobusu (a předat zdravotníkovi): 
¨ Platná průkazka pojišťovny 
¨ Léky (včetně dávkování a informací o jejich užívání, označené jménem). 
¨ Prohlášení o bezinfekčnosti, podepsané v den odjezdu (pokud jste je 

neodevzdali zároveň s přihláškou). 
 
Co na táboře není potřeba:  
û Příliš mnoho sladkostí (jsou v rozumném množství součástí jídelníčku).  
û Cennosti (nebo vysoké finanční obnosy). 
û Mobilní telefon (děti mají v případě potřeby k dispozici telefon vedoucího). 
 


