TÁBOROVÉ INFORMACE
Vážení rodiče, tábor se nezadržitelně blíží, a tak zde přinášíme všechny poslední důležité informace.
Co sbalit?
 Jako každoročně přibalte kapsář, a navíc toaletní papír (2 role).
 Přibalte dětem alespoň 3 roušky/respirátory kvůli cesty.
 K programu letos využijeme károvanou košili a vestu.
 Krojové kalhoty/kraťasy – jednobarevné nejlépe hnědé nebo béžové, které se budou nosit jen ke
kroji.
 Věci zabalte do krosny – použijeme ji na výlety, popř. na nákupy, mladší děti mohou i do kufru
 Veškeré věci se snažte podepsat
 Nedávejte také dětem s sebou žádné léky na bolest hlavy, vitamíny apod. Máme řádně vybavenou
lékárničku a každému taky samozřejmě bude poskytnuta potřebná pomoc. Ale z bezpečnostních
důvodů nemůžeme připustit, aby se někdo živil jakýmikoliv léky bez našeho vědomí. Pokud dítě
bere nějaké léky, odevzdejte je na srazu (označené jménem dítěte a s popisem dávkování).
 Ve stanu kvůli myším a mravencům není možné přechovávat potravin, proto sladkosti, které si
děti přivezou z domu, se v podepsaných taškách vyberou a po obědě budou k dispozici.
 Prosíme, nebalte dětem žádné elektronické hry, MP3, tablety ani mobilní telefony. Velmi ruší
chod tábora a často jsou důvodem sporů mezi dětmi, ani je nelze nikde nabít a mohou přijít „k
úrazu“.
 Pokud budete chtít vědět, jak se vašemu dítěti daří, můžete mu napsat pohled či dopis, děti rády
vyzvedávají a píší dopisy, a ještě raději je čtou .
 Určitě jste si všimli v přihlášce, že se dítě bude podílet na chodu tábora. Znamená o že, na táboře
bude v programu vymezený čas na to aby: se nachystalo dřevo na vaření (přinesení z lesa a jeho
zpracování), pomáhalo při vaření jídla (přípravné činnosti), uklidily společné prostory (utření
stolů v jídelně, uklizení papírků na tábořišti, doplnění toaletních papírů nebo mýdla na wc a do
umýváren). Všechny tyto činnosti budou děti vykonávat pod dohledem staršího zodpovědného
vedoucího. (My se do těchto činností samozřejmě také zapojujeme. ) )
Starší táborníci by si veškerá svá zavazadla měli balit sami, mladší se na balení aspoň významně podílet.
Jinak mnozí vůbec netuší, co všechno mají s sebou, případně si pak své věci nepoznají.





Telefon dostupný v době konání tábora (pouze v nutných případech):
ŽENA
Veronika Gadulová
733 125 105
VOJTA
Vojtěch Fešar
605 314 895
ŽELVA
Dorota Peterková
605 512 205 (jen 19. 7. – 24. 7.)

ODJEZD: vlakem – sraz na nádraží Ostrava-Svinov v sobotu 10.7. v 10:15- na sebe skautský kroj nebo
oddílové tričko; s sebou svačinu, pití a pláštěnku sbalené v malém batohu.
Před odjezdem budeme vybírat potvrzení o negativním PCR testu nebo jinou přípustnou alternativu,
potvrzení o bezinfekčnosti, průkazku pojišťovny, očkovací průkaz a veškeré léky (+ ti, kteří zapomněli
odevzdat: lékařské potvrzení a souhlas s poskytováním zdravotních údajů)
Bez těchto dokumentů není možné odjet na tábor!
ODVOZ ZAVAZADEL – budou se vybírat u Dělnického domu v pátek 9.7. v 18:00

NÁVRAT: Vrátíme se v sobotu 24. 7. na vlakové nádraží Ostrava – Svinov v 18:03. V případě
změny čas upřesníme v SMS. Děti si můžete vyzvednout také přímo na tábořišti v sobotu od 14:00.
Prosím dejte nám vědět do 30.6., pokud si dítě budete chtít vyzvednout osobně. Celý tento den se
bude tábořiště bourat a tak moc uvítáme pomoc.
STAVĚČKA: Letos jsme poprvé na novém místě, a proto bude stavěčka náročná. Prosíme proto o
pomoc rodiče, sourozence či přátele střediska, kteří by se mohli zapojit. Každý půlden moc pomůže.
VYZVEDNUTÍ ZAVAZADEL: Po návratu u Dělnického domu po 18:30

Adresa tábora pro posílání dopisů
Skautský tábor Polanka
Jméno dítěte
Podhoří - Peklo ev.č. 24
Lipník nad Bečvou
751 31
Poloha tábořiště 49.5840875N, 17.6181850E
COVID
 Před odjezdem bude muset každý účastník doložit negativní test nebo jinou možnou alternativu
(22 dní od 1. dávky očkování, 180 dní od prodělání nákazy). Upřednostňujeme PCR test. Pokud
se bude jednat o test antigenní, je potřeba po 7 dnech tábora děti přetestovat (test pro dítě
odevzdejte při odjezdu spolu s doklady).
 V případě, že by dítě vykazovalo známky infekce COVID-19 je třeba dítě neprodleně odvézt
z tábora.
 Za odvoz dítěte z tábora jsou zodpovědní rodiče.
 V případě, že by dítě následně bylo testováno a mělo pozitivní výsledek, musíte neprodleně
informovat vedení tábora. V takovém případě je celý tábor okamžitě zrušen.
 Prosím dbejte již před táborem opatrnosti, a nevystavujte dítě rizikovým prostředím, tak aby se
výše popsaný scénář nemusel realizovat.
 Před odjezdem bude každému účastníkovi změřena teplota a bude třeba ideálně při odjezdu
podepsat bezinfekčnost.
 Pokud bude mít účastník teplotu 37,5°C nebo vyšší nemůže se tábora zúčastnit!

SEZNAM VYBAVENÍ
 Károvaná košile, vesta
 Oblečení: tepláková souprava, hrubé ponožky na noc (Podle spacáku však lze spát i v kraťasech).
Ponožky hrubé, ponožky tenké (kolik uznáte za vhodné), spodní prádlo, trička s krátkým rukávem
5x, mikina 2 – 3x, kraťasy 2x, tepláky 2 – 3x, svetr 1x, kšiltovka 1x, šusťáková bunda 1x,
„pracovní oblečení“ 1x(stará košile, tepláky), plavky 1x, skautský kroj, oddílové tričko, krojové
kalhoty nebo kraťasy přírodní barvy.
 Obuv: tenisky, pevné boty, gumáky, sandále.
 Toaletní potřeby: mýdlo, kartáček, pasta, 2x toaletní papír, hřeben, opalovací krém, krém na ruce
brýle proti slunci, ručník, kapesníky, repelent proti klíšťatům, pytlík na špinavé prádlo, popř.
mýdlo na praní
 Ešus, příbor, hrníček, stará utěrka do kuchyně (nejspíše se už domů nevrátí)
 Spacák (kvalitní!!! - v noci může být občas i 5-10 stupňů), karimatka, pláštěnka (ne deštník!)
 Baterka + náhradní baterie, šicí potřeby, prádelní šňůra, kolíčky, kapesní nůž, KPZ, stezka,
vazačka, píšťalka, malý batoh, šátek.
 Psací potřeby, pastelky, zápisník, dopisní papíry, obálky, známky
 Kapsář, 5x papírová koule (letos opravdu potřebné)

