
Skautský	tábor	3.	oddílu	Kutná	Hora	 
Termín:	 sobota 30.6. – sobota 14.7. 2012 
Místo:  údolí Ostrovského potoka mezi Želivcem a Kyselovým mlýnem 49°45'15.513"N, 15°9'30.962"E  
Sraz: 30.6. v 8:00 u klubovny (skauti), v 8:45 na nádraží Kutná Hora město (vlčata) 
Návrat: 14.7. odpoledne ke klubovně   
Základní	informace	

 stanový tábor – týpí – stavíme si sami s pomocí dětí 
 tábořiště (louka) bez zázemí zděných budov 
 spaní na překližkových postelích – nutná silnější karimatka nebo jiná podložka 
 společné vaření (kuchyň a jídelna ve velkém týpí) 
 návštěvy rodičů – v neděli 8.7. od 13:00 (ne dříve!) – je vhodné přijet (jezdí všichni rodiče), aby to nebylo dítěti líto 
 návštěvy rodičů mimo stanovený termín nejsou povoleny (je to nesolidní vůči ostatním dětem), pokud se přesto chcete informovat, volejte vůdcům tábora 
 při návštěvě je zvykem přivézt buchtu do společné kuchyně (oddílová tradice), naopak nevozit potraviny podléhající rychlé zkáze 
 nevozte dětem žádné velké množství cukrovinek – děti na táboře rozhodně nestrádají! 
 nedávejte s sebou dětem žádnou elektroniku, ani mobily! (není to potřeba, v případě nutnosti je možno zavolat vůdci) 
 na přihlášku uveďte adresu a kontakt, kam může být dítě převezeno v případě nemoci 
 přihlášku odevzdejte do 15.6. 
 tábor zaplaťte tak, aby byly peníze na účtu do 15.6. (nejlépe tedy hned ) 
 možno u zaměstnavatele zažádat o příspěvek na tábor 
 v den odjezdu na tábor odevzdáte 

 podepsané prohlášení o bezinfekčnosti 
 posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem 
 kartičku zdravotní pojišťovny   

Vybavení	
 věci s sebou do kufru nebo do bedny (ne do batohu!) 
 věci – viz seznam (závazně doporučený) 
 dle možnosti věci podepsané nebo označené 
 pokud možno vhodné barvy do přírody 
 sekerka (malá) – pokud s ní dítě umí zacházet, v opačném případě kladivo 
 skautský kroj – možno zakoupit v JUNu (www.junshop.cz) – košile, šátek 

 po dohodě možno z Prahy dovézt 
 oddílové tričko – kdo nemá, dostane na táboře  

Další	informace	
 poštovní adresa na tábor: jméno, 3. skautský oddíl Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, 285 22 
 napište svému dítěti v průběhu tábora…  

Kontakty	
 Tomáš Fér (vůdce tábora) – 723 939 784 
 Jakub Lukeš (zástupce) – 607 174 313 
 Jan Vančura – 603 236 491 
 Vladimír Vašák (zdravotník) – 737 246 272 


