
SCHŮZKA RODIČŮ k letnímu skautskému táboru (spojená s oddílovou akcí 1. dějství) se 
bude konat v pátek 17. 6. v 17:00 ve skautské klubovně (Družstevní 95). Na schůzce budou 
poskytnuty podrobnější informace a zodpovězeny případné dotazy k táboru. 
 
Předběžné informace:  
- Odjezd na tábor bude v neděli 10. 7. ve 14:00 od Dělnického domu. Příjezd z tábora bude 
v sobotu 23. 7. v 19:00 (čas příjezdu je pouze orientační) 
- Vyplněný formulář závazné přihlášky podepište v části „prohlášení o bezinfekčnosti“ 
s datem 10. 7. 2016 a předejte nejpozději do 26. 6. 2016 na adresu Jiráskova 834 

- Účastnický poplatek je splatný do 26. 6. 2016 (v hotovosti možné uhradit na schůzce rodičů) 
  

ORIENTAČNÍ VYBAVENÍ NA TÁBOR 

spaní: spacák, tepláková souprava  
hygiena: ručník, zubní kartáček a pasta, hřeben  
jídlo: ešus, lžíce, plechový hrnek, utěrka,  láhev na pití, nůž, škrabka na brambory  
oblečení: kroj (košili, šátek) nebo skautské triko, kalhoty, tepláky, kraťasy, boty do terénu, tenisky, gumáky, pláštěnka, 
plavky, trička, mikina, nepromokavá bunda, šusťáky, spodní prádlo a ponožky (na 14 dní)  
ostatní: trhací blok, karimatka, baterka, zápisník, tužka, baťoh na celodenní výlet, KPZ, drobné kapesné (max 200 Kč) 
k autobusu: platnou průkazku ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, léky  
 

PROSÍME RODIČE (I DĚTI)  
- Nechejte mobilní telefony doma. Děti si užívají táborový život a telefon je v tento moment pouze rušivý element. 
Raději napište dětem dopis - moc se na to těší. V případě nutnosti můžete volat na telefony uvedené níže 
- Nedávejte s sebou dětem žádné jídlo (ani sladkosti). Pokud chcete přímo ovlivnit složení jídelníčku - např. výběr 
sušenek, ovoce či zeleniny, které děti dostanou ke svačině, máte možnost darovat potřebný počet kusů Vámi 
zvoleného jídla táboru. Toto opatření je z hygienických důvodů. 
- V tábořišti bude k dispozici ekologické mýdlo i šampon, které můžou děti používat. Pokud trváte na vlastních 
hygienických přípravcích, prosíme o šetrnost k přírodě. 
- K návštěvám je vyhrazena jedna neděle 17. 7. 2016 odpoledne, 15:00-17:00. Prosíme, s ohledem na program, 
tento den respektujte a NEVJÍŽDĚJTE autem do tábora (od parkoviště u golfu je tábor cca 7 minut pěšky) 
 
ADRESA TÁBOŘIŠTĚ:    Skautský tábor Studénka  tel. 731 184 979 Jan Friml (Šíp) 
       Radíkov 20 – obchod   tel. 776 322 513 Iva Londinová (Šmudla) 
           753 01 HRANICE 
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