Závěrečné informace o táboře Stvolínky 2013
Prázdniny se kvapem blíží a s nimi i plánovaný letní tábor.
Uvádíme několik upřesňujících informací, věnujte jim prosím
dostatečnou pozornost.
Začátek a konec tábora Stvolínky 2013




Začátek: sobota 13. 7. v 10:00 ve Stvolínkách u pensionu
Malý Bor
 Jak jsme již dříve avizovali, prosíme všechny rodiče,
kteří mají čas a chuť pomoci nám na začátku tábora,
aby se zúčastnili společného stavění (viz níže). Po
zkušenostech z minulých let si myslíme, že se všichni
rodiče i děti vejdou do nějakého auta. Dejte nám
prosím co nejdříve (nejpozději cca 7 dní před táborem)
vědět, zda se stavění zúčastníte, zda pojedete vlastním
autem a zda máte v autě ještě nějaká další volná místa.
Konec:
sobota 27. 7. dopoledne ve Stvolínkách (popřípadě se individuálně domluvíme na dopravě
kluků do Liberce, bude-li třeba)
o Jak se píše podrobněji níže, v pátek 26. 7. se bude konat návštěvní den rodičů. Někteří rodiče si pak
mohou děti opět odvést autem (už v pátek nebo po přespání v sobotu dopoledne), ostatní pojedou
v sobotu vlakem či se svezou s někým autem do Liberce a dorazí dle individuální domluvy.

Dokumenty
Při předání kluků budeme vybírat následující dokumenty:
 Průkaz pojištěnce (možno i kopie)
 Očkovací průkaz (možno i kopie)
 Lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti
 Formulář obsahující
o Prohlášení o bezinfekčnosti (podpis rodiče musí být max. 3 dny starý)
o Kontakty na rodinné příslušníky dostupné během tábora
o Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte (byrokratická novinka)
o Pokud váš syn užívá pravidelně nějaké medikamenty a je třeba na něj v tomto směru
dohlédnout, vyplňte prosím „Seznam užívaných léků”.
Kontaktní údaje v době tábora


Jiří Bělohradský – Caesh – 603 225 994
 Aleš Bělohradský – Lišák 603 881 193
 Viktor Portel – 605 858 396
 Josef Kvasničák – Pepe – 777 106 114

<jméno a příjmení>
Tábor Flotila Liberec
Smíšenka Jana Fleklová
Stvolínky
471 02

Volejte prosím mezi 18:00 a 19:30.


Dopisy a balíčky:
o přes paní Fleklovou, viz rámeček:

Táborové podmínky
Spíme ve stanech tee-pee, zabalit věci je třeba do bedny nebo starého kufru, který snese 14 dní na zemi
(podložen jen dřevěnými prkýnky). Hodí se mít nad postelí pověšený kapsář (vysvětlíme si na schůzce rodičů).
Na tábořišti není žádná pevná budova – bydlet budeme jako praví indiáni pouze ve stanech. Spolu s námi
pojedou na tábor vlčata z Prahy, s nimiž jsme už jednou tábořili před dvěma lety. Tentokrát s námi nejedou
starší skauti. Každý účastník je povinen dodržovat táborový režim a řád!

Zprávy z tábora
Každý den budeme na stránky tábora vyvěšovat zprávy z tábora, takže budete mít vždy aktuální
informace o dění na táboře: http://30svv.flotila-liberec.cz/tabor/
Stavění tábora
Každoročně se obracíme na všechny rodiče, kteří mají čas a chuť nám pomoci, aby se zúčastnili
předtáborové brigády na tábořišti. Letos se bude konat v první den konání tábora – v sobotu 13. 7. Na brigádě
se společnými silami postaví základní táborové stavby, pořeže nějaké dřevo, apod. Je to příležitost pro vás
rodiče seznámit se mezi sebou a také blíže s vedením tábora, a také vidět, kde vaše děti stráví příštích 14 dní.
Návštěvní den rodičů
Letos bychom rádi pozvali rodiče ještě jednou a to na konec tábora, konkrétně na pátek 26. 7. na
závěrečný táborák. Je možné přijet už odpoledne a nechat se kluky provést po táboře a jeho okolí. Společný
program začíná v 18 hodin. Bude možné přespat do dalšího dne nebo ještě v pátek odjet domů, přičemž je
možné vzít děti už s sebou – v sobotu nás čeká už jen dobalení a odjezd do Liberce. Bourat tábor letos
nebudeme, jelikož po nás na tábořišti pokračuje „další turnus“.
Doprava věcí
Děti mohou vést na tábor dvě zavazadla. Doporučuje se jedno pevné (bedna, kufr) s většinou věcí
a jedno menší, příruční na cestu. Pokud neplánujete cestu na tábořiště vlastním autem, bude možnost nechat
větší zavazadlo v klubovně, odkud se odveze spolu s ostatním materiálem (čas si upřesníme mailem).
Vybraná táborová pravidla






Na tábor je možné dětem poslat balíček (dokonce je to i s radostí vítáno), ovšem platí pravidlo, že jídlo
(buchty, bonbóny, apod.) spravedlivě rozdělujeme mezi všechny členy tábora. Jednak nechceme
nechávat jídlo dětem ve stanech (protože jej pak obvykle nacházíme po týdnu zelené a zašlapané do
země) a hlavně tím předcházíme závisti, která nutně mezi dětmi vzniká, když někdo dostane 3 balíčky
za tábor a někdo žádný.
Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali tábor mimo návštěvní den nebo mimo předchozí domluvu (možné
ze závažných důvodů). Tábor má svůj program a řád, který by byl tímto narušen, a navíc dětem, jejichž
rodiče takto nepřijedou, se pak o to víc stýská.
Ještě jednou připomínáme, že je velmi nevhodné brát na tábor jakoukoliv elektroniku (mobily, mp3,
discmany…). Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu nebo poškození. Svítilna je
samozřejmě povolena, hodinky se hodí – ale na vlastní riziko.

Veškeré informace jsou (či snad budou) také k dispozici na stránkách tábora:

http://30svv.flotila-liberec.cz/tabor/

Jiří Bělohradský – Caesh

belohradsky.jiri@gmail.com

a

