Otaslavice 2018
Tábor 4. smečky vlčat "Kondoři" Vyškov
Termín: 21. července – 4. srpna 2018
Místo konání: Otaslavice
Přihláška a poplatek:
• do 22. 6. 2018 odevzdat přihlášku (tzn. přihláška dítěte na
tábor + potvrzení lékaře – nestříhat, nechat vcelku).
• do 22. 6. 2018 uhradit táborový poplatek. Nově budeme
poplatky vybírat s pomocí aplikace h.skauting, která
vygeneruje každému z účastníků mail upřesňující platební
údaje (č. účtu, var. symbol, zprávu pro příjemce). Vyčkejte
proto prosím informačního e-mailu k platbě. Pokud by do
2.5. 2018 informace nedorazily, ozvěte se prosím.
• Pokud chcete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, je třeba,
abyste dodali objednávku a přihlášku dříve (do 8. 6.).
Objednávku odeslat elektronicky Albertovi na mail:
petr.kudlicka@skaut.cz. Ten už s Vámi vše dořeší.
• cena tábora byla stanovena střediskovou radou na 2800,pro účastníky mladší 18-ti let; 1800,- pro mladšího
sourozence v rámci vyškovského střediska (mladší ze
sourozenců platí snížený poplatek).
Při odjezdu na tábor odevzdat:
• průkaz pojištěnce (stačí kopie)
• prohlášení zákonných zástupců dítěte (tzv. bezinfekčnost)
• předání užívaných léků dítěte + dávkování
kontaktní telefon:
• Jan Knob: 736172338 (možnost zaslat SMS, případně se
ozveme zpět)
• Martin Soldán: 730166883

Adresa tábora:
- jméno účastníka Junácký tábor střediska Vyškov
Otaslavice 343
Otaslavice 798 06
Na tábořiště se dostanete:
• Cesta z Vyškova vede přes Brodek u Prostějova do
vesnice Otaslavice, zde směr koupaliště, dále po lesní
cestě proti proudu potoka asi 2 km. Auto je nutné nechat
u koupaliště. Pozor, letos v létě by již měl být v místě
koupaliště v provozu nově vybudovaný biotop. Mělo
by u něj být i přidružené parkoviště. Dále potom
pokračovat pěšky. Vjezd do lesa je na povolení, od
hajného máme přísný zákaz vjezdu více než dvou aut na
louku, proto prosím dbejte této skutečnosti. Věci budeme
vozit hromadně.

Seznam věcí na tábor
Úplný skautský kroj v bezvadném stavu, skautské tričko, menší
batůžek (na hry a výpravy), osobní léky, láhev na vodu (plastová
– 1 litr)
Pro teplé dny: trenýrky, šortky, trička (4), lehké spodní prádlo
(6), čepice proti slunci, tmavé brýle, ponožky (5), tenisky (2),
sandály (popř. nazouváky), plavky
Pro chladné dny a večery: svetr s dlouhými rukávy, větrovka,
tepláková souprava, teplé ponožky (2), tričko s dlouhým
rukávem – mikina (2)
Na noc: spací pytel, lehké oblečení do spacáku (ne pyžamo), pár
silnějších ponožek, karimatka (popř. deka)
Toaletní potřeby: ručník (2), kartáček na zuby, pasta, hřebínek,
zrcátko, mýdlo na mytí, toaletní papír, opalovací krém s vyšším
ochranným faktorem, kapesníky
Pro deštivé počasí: pláštěnka, pevná (nepromokavá) obuv,
gumáky
Jídelní potřeby: dvojitá hliníková jídelní miska (ešus) s víčkem,
příbor, utěrka (2), hrneček na pití (plecháček)
Psací potřeby: propisovačka, obyčejná tužka, pastelky,
ořezávátko, dopisní papíry, známky, zápisník, deník
Další potřeby: mýdlo na praní (pouze „Jádrové mýdlo
s jelenem“), píšťalka, kapesní svítilna, náhradní baterie, věci na
schůzku, peníze na drobné výdaje, KPZ, repelent, provázek (cca
3 m), pytlík na špinavé prádlo, zavírací nůž, hadrové koule
(míčky) 5ks
Doporučené věci: sekera, polštářek (na spaní), kapsář (1 do
stanu), hudební nástroj, kniha, časopis...

Co nechat doma: mobilní telefon, mp3
přehrávač, elektronické hry, petardy…
Věci zabalte nejlépe do kufru. Vše balte
s dětmi, nejlépe když si věci do kufru sami
naskládají, vědí potom co s sebou mají a
dokáží si lépe udržet pořádek.
Nedávejte dětem nové věci, ale raději
obnošené.
Oblečení a ostatní věci je vhodné podepsat
(např. monogram), zejména potom ešus a
příbor (nebo opatřit nějakou značkou).
Podrobné předtáborové info týkající se odjezdu a příjezdu ještě
pošleme na konci června.
Odjezd v sobotu 21.7. plánujeme v ranních hodinách linkovým
autobusem.
Na předposlední večer, tedy pátek 3. srpna je v plánu již tradiční
závěrečný oheň společně s rodiči. Ráno 4. srpna poté odjezd po
vlastní ose s rodiči domů.
Letos tábor nebouráme, nicméně Vás předběžně prosíme o
pomoc s bouráním v sobotu 25.8.
Pomoc na stavbě oceníme také a to v sobotu 30.6.

