INFORMACE O 28. SKAUTSKÝCH LETNÍCH TÁBORECH
Vážení rodiče,
zasíláme podrobné informace o letošních táborech. Prosíme o pečlivé pročtení – snažili jsme se vše
shrnout do jednoho dokumentu, takže místy jsou uvedeny odlišnosti pro jednotlivé věkové kategorie.

Základní informace
Termíny jednotlivých táborových turnusů jsou letos odlišné pro jednotlivé výchovné kategorie:
- pro vlčataod soboty 30. 6. do neděle 8. 7. 2018,
- pro skautyod soboty 30. 6. do soboty 14. 7. 2018,
- pro skautkyod soboty 7. 7. do soboty 21. 7. 2018,
- pro světluškyod pátku 13. 7. do soboty 21. 7. 2018.
Hlavním vedoucím je Zbyněk Drápela mladší (Hroch), jeho zástupkyní Nikola Matušková (Broskev). Vedoucími na
jednotlivých táborových turnusech budou ty samé osoby, které pracují s dětmi ve skautu po celý rok.
Tábory se uskuteční na louce v Přírodním parku Říčky poblíž obce Bukovinka asi 1,5 km jihozápadně od hájoven, které
se nacházejí u silnice spojující obce Bukovinka a Račice. V případě potřeby se na místo tábora dostanete pěšky po polní
cestě vedoucí mezi hájovnami (cca 15 minut chůze). Upozorňujeme, že vjezd na polní cestu do Přírodního parku Říčky
je možný pouze s povolením od orgánu ochrany přírody a krajiny. Můžete do tábora zkusit projet, ale pokud vás zastaví
např. správa lesů, tak se vystavujete riziku pokuty, navíc cesta samotná je v horším stavu. Doporučujeme nechat
automobily u hájoven a přijít pěšky.

Táborový poplatek
Pokyny k platbě naleznete na 
www.skautkrtiny.weebly.com/tabory.html. Budete-li potřebovat potvrzení o úhradě tábora,
vystaví vám je na vyžádání příslušný oddílový vedoucí. Pokud by dítě kvůli nemoci nastoupilo později, předčasně
ukončilo pobyt apod., vrátíme vám za tyto dny část peněz za stravu. Budeme potřebovat potvrzení lékaře o době
nemoci.

Stavěčka a bouračka
Při stavbě tábora 
v sobotu 23. 6. a neděli 24. 6. 2018 je pro nás důležitá pomoc rodičů. Prosíme ty, kteří chtějí přijet, ať
dají do středy 20. 6. vědět 
e-mailem 
kterémukoli vedoucímu, na kterého mají kontakt. Pro všechny pomocníky chystáme
sobotnívečer s grilováním 
a možností přenocování v týpí. Nezapomeňte se proto nahlásit, ať máme všeho dostatek.
Uvítáme pomoc také při závěrečné bouračce tábora, která se uskuteční v sobotu 21. 7. 2018 od 13.00 h. I zde se
můžete těšit na dobré občerstvení v dobré společnosti. Bourání je pro nás po celém táboře již značně vyčerpávající a
každá pomoc přijde velmi vhod. Opět prosíme o nahlášení účasti.
Na všechny práce doporučujeme vzít pracovní oblečení, pracovní rukavice, jídelní misku, příbor (lžíci), láhev s pitím.

Odchod na tábor a doprava zavazadel
Na tábor budou děti odcházet podle jednotlivých turnusů. Sraz účastníků je vždy v 8.00 hpřed klubovnou:
- pro vlčata a skautyv sobotu 30. 6. 2018,
- pro skautkyv sobotu 7. 7. 2018,
- pro světluškyv pátek 13. 7. 2018.
Věci účastníků přineste přímo na sraz, kde je naložíme a odvezeme na tábor. Prosíme, vše zabalte nejlépe do jednoho
zavazadla (pevnější kufr, větší batoh apod.). Výrazně tím usnadníte přepravu. Při nástupu na tábor zároveň odevzdáte

souhlas s poskytováním údajů o zdravotním stavu, potvrzení o bezinfekčnosti a průkaz pojištěnce (stačí kopie).
Na srazu proběhne vstupní zdravotní filtr s kontrolou vší.
Ze Křtin do tábora půjdou všichni pěšky (cca 10 km). Jdeme v úplných skautských krojích (košile, šátek, vhodné
kalhoty). Je vhodné si na cestu zabalit batůžek s nejnutnějším vybavením (dopolední a odpolední svačina, oběd, pití,
pláštěnka, lehká bunda, sluneční brýle). Prvním jídlem na táboře bude večeře. Prosíme, nedávejte dětem žádné jídlo
či sladkosti na další dny. 
Ani na cestu nebalte příliš mnoho jídla – ze zkušeností víme, že děti je nesní a vyhazuje se.

Návrat z tábora
Návrat z tábora bude probíhat dle jednotlivých turnusů:
- pro vlčatav neděli 8. 7. 2018,
- pro skautyv sobotu 14. 7. 2018,
- pro skautky
a světlušky 
v sobotu 21. 7. 2018.
Vyzvednutí dětí je možné přímo v táboře vždy od 13.00 h. Prosíme rodiče, kteří nebudou moct přijet, ať nám dají vědět
(nejlépe SMS na kontakty níže). Pokud nebude místo v autě jiných rodičů, tak večer dopravíme zbylé děti do Křtin.

Návštěvní dny
Rodiče, prarodiče a další zájemci mohou přijet na tábor ve dvou termínech:
- v době stavěčky (sobota 23. 6. a neděle 24. 6. 2018). Budete tak mít možnost pomoct s budováním tábora.
- na konci daného táborového turnusu, kdy si zároveň můžete vaše dítě odvézt domů. Dopoledne bude ještě
probíhat program, proto prosíme 
přijíždějte vždy až po 13.00 h.
Kromě uvedených dnů nejsou návštěvy vhodné. Narušují program a chod tábora, své dítě zde zrovna nemusíte
zastihnout a hlavně mohou po citové stránce negativně působit na ostatní – menší děti jsou smutné, že nepřijeli i jejich
rodiče, ti starší to mohou brát jako kontrolování. Proto prosíme o dodržení návštěvních dnů i hodin.

Zdravotnická dokumentace
Na konci tohoto dokumentu naleznete stranu týkající se zdravotního stavu dítěte. Prosíme, vytiskněte ji a vyplňte.
Dokument odevzdáte při nástupu dítěte na tábor. Datum a podpis musí být ze dne nástupu na tábor. Zároveň
potřebujeme i průkaz pojištěnce dítěte(stačí kopie), kdyby bylo potřeba v průběhu tábora zdravotní ošetření.
Vysvětlení k souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte: Podle zákona potřebujeme váš souhlas, aby
nám byly sděleny informace při návštěvě dítěte u lékaře. Několikrát se stalo, že zdravotníka odmítli vzít do ordinace
k vyšetření a my se pak jen zprostředkovaně dovídali od dítěte, jaký byl výsledek vyšetření apod. Potřebujeme 
vyplnit
kontakty na oba rodiče během doby tábora
, protože v určitých případech je nutný souhlas obou zákonných zástupců.

Mobilní telefony a komunikace v průběhu tábora mezi rodiči, dětmi a vedoucími
Obecně nejsou mobily na táboře třeba, protože tam není téměř žádný signál. Navíc je zde riziko poškození, ztráty či
zničení, za které odmítáme nést odpovědnost
. Pouze skautům se telefon může hodit během programu (například na
vícedenní výpravě), ale pokud jím budou narušovat chod tábora, tak bude zabaven. Světlušky, vlčata a skautky nebudou
mobily vůbec potřebovat.
Jedním z našich cílů je, aby se děti učily samostatnosti a k tomu na táboře mobil nepřispívá. Měli jsme i špatnou
zkušenost s tím, že si dítě v návalu stesku zavolalo rodiče, ti nemeškali a rovnou přijeli, což negativně ovlivnilo pocity
dalších dětí a poznamenalo zbylou část tábora. Pokud vás dítě bude žádat o odjezd z tábora nebo vy budete
potřebovat ze závažných důvodů přijet
, kontaktujte nás (nejlépe SMS) a domluvíme se na dalším vhodném postupu.

Kontakty na vedoucí přítomné na táboře
Prosíme, pište raději SMS, protože v táboře není téměř žádný signál. Jednou za den dva se snažíme zprávy kontrolovat,
většinou když jsme na nákupech potravin.
- vlčata:
Hana Drápelová (Mihanka)
728 534 966
- skauti:
Zbyněk Drápela mladší (Hroch)
775 361 348
- skautky:
Adéla Matušková (PiXla)
773 468 007
- světlušky:
Nikola Matušková (Broskev)
774 487 883
- zdravotník:
Jakub Zoblivý (Makča)
732 290 916
S případnými dotazy se neváhejte obrátit na vedoucí, kteří s vašimi dětmi pracují na schůzkách.
za tým vedoucích táborů Petr Zapletal (Warden)

Doporučené vybavení na tábor
-

spacák a karimatka, případně i deka (slouží na vyrovnání nerovností na roštu v posteli)
celta nebo větší igelit (asi 1x2 m, slouží na zakrytí věcí při silném dešti…)
menší batoh na jednodenní výlety (všichni účastníci tábora)
větší batoh na dvoudenní výpravu (vlčata, skautky), skauti budou mít batoh na vícedenní výpravu

-

jídelní miska (ešus), polévková a kávová lžíce (v plátěném pytlíku nebo s očkem na pověšení), škrabka na
brambory, nůž (nejlépe zavírací) – 
vše podepsané
hrníček - z hygienických důvodů musí mít každý svůj vlastní viditelně označený hrnek
láhev na pití (čutora, vymytá PET láhev apod. o objemu 1–2 litry)

-

hygienické potřeby (mýdlo, zubní kartáček a pasta, hřeben, šampon, zrcátko)
opalovací krém, repelent
ručník (osuška) a utěrka na nádobí (oboje označené jménem), kapesníky
provaz a kolíčky na prádlo (asi 6–10 ks), kartáček na čištění oblečení/na praní
plátěný pytel na špinavé prádlo (ne igelitový, v něm se prádlo zapaří a hnije)

-

skautský kroj, skautský šátek (ke kroji jsou vhodné kalhoty v přírodních barvách)
dřevěné šatní ramínko (na pověšení krojové košile)
oddílové tričko a oddílová pokrývka hlavy (např. oddílová kšiltovka u vlčat)

-

spodní prádlo na celou dobu tábora a navíc 2–3 náhradní kusy
tenké ponožky (asi 10 párů)
teplé ponožky (2–3 páry)
tričko s krátkým rukávem (asi 4–5 ks)
svetr nebo mikina (2–3 ks)
kraťasy (2 ks), plavky
dlouhé kalhoty pro pohyb v přírodě a sport (2–3 ks; je lepší, když z toho 1–2 nejsou rifle)
pyžamo nebo tepláková souprava na spaní
větrovka nebo nepromokavá bunda
pláštěnka
pokrývka hlavy (např. kšiltovka či klobouk)
„zimní“ čepice a (slabší) rukavice (doporučujeme, protože na hlídkách bývá chladno)
pevné kožené boty (
vyšlápnuté!
), tenisky, sandály (pantofle na ven), gumáky

-

zápisník, psací a kreslící potřeby, střediskové zpěvníky (pokud dítě má)
KPZ, uzlovačka
Stezka (dle věku a pokročilosti Nováček/Cestička pro světlušky/Stezka pro vlčata/Skautská stezka)
baterka a náhradní baterie (případně náhradní žárovička)
sluneční brýle
šicí potřeby
osobní léky
průkaz pojištěnce
, průkaz na slevu na dopravu (pokud dítě má)
peníze na drobné výdaje

-

dále podle vlastního uvážení: kniha, hudební nástroj, obálky+známky, polštářek pod hlavu nebo třeba oblíbená
hračka na usínání
doporučujeme také kapsář na osobní věci do týpí (návod na ušití je k dispozici u vedoucích), lze použít např.
také školní kapsář či látkový pytlík ze školy

-

V případě potřeby vám vedoucí poradí s výběrem vhodného vybavení či doporučí, kde lze některé věci pořídit.
Na táboře chceme být obklopeni přírodou, ne technikou, kterou máme doma, proto neberte různé elektronické hry, rádia,
tablety apod. Ani mobily nejsou pro světlušky, vlčata a skautky potřeba. Skautům se telefon může hodit během programu
(zejm. na vícedenní výpravě), ale pokud jím budou narušovat chod tábora, tak bude zabaven. Upozorňujeme, že je zde
riziko poškození, ztráty či zničení elektrotechniky, za což odmítáme nést odpovědnost!
Žádáme rodiče, aby dětem nedávali 
žádné sladkosti ani trvanlivé potraviny. Pestrá strava i sladké jsou zařazeny
v jídelníčku.
Věci zabalte nejlépe do jednoho zavazadla (kufru) a označte jmenovkami. Doporučujeme také označit vybavení i
oblečení (zejm. ešusy, jídelní misky, hrnky, lžíce, nože, zubní kartáčky a dražší vybavení).

SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Identifikace tábora/zotavovací akce: 28. skautský letní tábor, místo konání Přírodní park Říčky, termín
konání 30.06.–21.07.2018 (termín konkrétního táborového turnusu se liší dle věkových kategorií),
pořadatelem tábora je Junák – český skaut, středisko Křtiny, z. s., pobočný spolek zapsaný u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. L 38416, IČO: 620 77 970
Nezletilý účastník tábora/dítě:____________________________________________________________
narozen(a) _____________________, bytem _________________________________________________
Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého (v případě nutnosti kontaktujte zákonné zástupce):
Příjmení, jméno: _______________________________________, telefonní číslo: ____________________
Příjmení, jméno: _______________________________________, telefonní číslo: ____________________

SOUHLAS s poskytováním informací
o zdravotním stavu dítěte vedoucímu či zdravotníkovi akce
V době konání uvedeného skautského letního tábora Junáka Křtiny souhlasím s poskytováním informací o
zdravotním stavu shora uvedeného nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to příslušnému zdravotníkovi skautského letního
tábora Junáka Křtiny a/nebo jím pověřené osobě (postačující je i ústní pověření).
Souhlasím s přítomností výše uvedeného zdravotníka a/nebo jím pověřené osoby (v zájmu respektování
pohlaví dítěte) jako doprovodu u případného lékařského vyšetření či ošetření shora uvedeného dítěte.
Souhlasím s předáním shora uvedeného dítěte, po jeho vyšetření či ošetření, zdravotníkovi tábora a/nebo
jím pověřené osobě (např. vedoucímu), postačující je i ústní pověření.

PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil shora uvedenému nezletilému dítěti změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (např. průjem, zvýšená teplota apod.) a nebylo mu nařízeno karanténní
opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněly infekčním onemocněním, nebo jsou podezřelé z nákazy.
Prohlašuji, že uvedené dítě nemá vši ani hnidy.
Prohlašuji, že uvedené dítě je v příslušném termínu schopno zúčastnit se akce/zotavovací akce 
–
skautského letního tábora Junáka Křtiny.
Beru na vědomí, že při nástupu dítěte na tábor proběhne vstupní zdravotní kontrola, a to včetně kontroly vší.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V _______________________________, dne __________________

_________________________________________
příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne nástupu dítěte na tábor

_________________________________________
příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne nástupu dítěte na tábor

