Junácký tábor Javornice 2019
Sraz k odjezdu: 6. července 2019 na náměstí v Radnicích v 9:30
Příjezd: 20. července 2019 mezi 11:40 a 12:00 opět na náměstí v Radnicích
Místo konání tábora: údolí říčky Javornice, Zvíkovec
Co budu potřebovat:
 Převlek na táborovou hru (ještě upřesníme)
 Pláštěnka
 Gumovky, 2× kecky, sandály
 Ešus, lžíce, hrneček, utěrka na nádobí
 2x tepláková souprava, teplý svetr, trička, kraťasy, ponožky, spodní prádlo, kapesníky
 Plavky, boty do vody, neplavci rukávky/kruh/vestu
 Oblečení na spaní, karimatku, spacák, malý polštářek, baterku + náhradní baterie, osvědčil se i
plyšák 
 Malý batoh na výlety, láhev na pití
 Pokrývku hlavy, krém na opalování, repelent, sluneční brýle
 Toaletní potřeby (ručník, mýdlo, šampon, pastu a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír)
 Zápisník, tužku, uzlovací lanko, nůž, KPZ
 Kapesné
 Skauti: kompletní kroj, ramínko na šaty


Na tábor neberu elektroniku ani mobilní telefon!!!
Rodiče mají možnost se informovat na své dítě u vedoucího tábora po 20. hodině na tel. čísle
724 069 281.



Oblečení uvedené výše v seznamu, berte pouze jako doporučení „co se bude hodit“. Při balení
zohledněte individualitu svého dítěte a podle toho mu oblečení zabalte! (např. někomu stačí
dvoje tepláky, někdo za tábor unosí i patery  ).



Věci prosím sbalte do zavazadla rozumné velikosti – ve stanu není tolik místa… nejsou vhodné
objemné cestovní tašky a kufry, či úplně nová zavazadla., ideální je starší kufr. Děti si kufry
odkládají pod postel, kde je max. výška 30 cm!!

Při odjezdu odevzdám vedoucímu:
 Potvrzení od lékaře
 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti – podepsané v den odjezdu! + Souhlas s poskytováním
informací
 KOPII kartičky pojišťovny
 Léky, které užívám (v originální krabičce a s příbalovým letákem!)
Adresa na tábor
Jméno + Příjmení
Skautský tábor Omaha Radnice
Zvíkovec
338 13

!

Vážení rodiče, vzhledem k lokaci našeho tábora by Vás mohlo lákat přijet se na nás podívat,
ale důrazně Vás žádáme, ať to neděláte! Neradi bychom návštěvami rušili nabitý táborový
program a taktéž bychom neradi řešili stýskání u dětí, kterým rodiče nepřijedou. Informace
o svém drobečkovi můžete získat na výše zmíněném telefonním čísle. Děkujeme za pochopení.

