PECKA 2011
společný tábor

S

1. oddílu skautů - Jedničky
2. smečky vlčat - Permoníku
Vážení rodiče!
Do rukou se Vám dostává táborový zpravodaj s podrobnými a definitivními informacemi o společném
táboře 1. oddílu skautů – Jedničky a 2. smečky vlčat - Permoníku . Tábor se letos uskuteční na našem
kmenovém tábořišti na Pecce.

» Termín:
Sobota 16. 7.2011 – sobota 30. 7. 2011

» Cena:
2 600 Kč (snížená cena pro členy vedení tábora 1 600 Kč)

» Vedení tábora:

Ondřej Bartoš (Batole)
vůdce tábora
nar. 1987

Petr Hamerle (Šmudla) Josef Kubát (Mattoni) Jakub Mašek (Jonáš)
zástupce vůdce tábora
zdravotník
hospodář
nar. 1980
nar. 1991
nar. 1991

» Vedoucí oddílů a jejich zástupci:
1. oddíl skautů – Jednička: Ondřej Bartoš – Batole, Josef Kubát - Mattoni
2. smečka vlčat – Permoník: Petr Hamerle – Šmudla, Jakub Mašek - Jonáš

» Kuchyně:
nějaké nabídky již máme, ale stále hledáme dobrovolníky z řad laskavých maminek, popř. tatínků

» Stavba a bourání tábora:

Představěcí komando se letos nekoná. Stavba tábora bude probíhat od soboty 16. 7. 2010. Samozřejmě
jako vždy uvítáme pomoc rodičů. Po našem táboře následuje ještě jeden turnus, poté se bude tábor
bourat. Bourání tábora bude probíhat v termínu 12. – 14. 8. 2011. Pro starší účastníky tábora (R&R,
skauty, skautky) je účast na bourání tábora samozřejmá. I zde velmi uvítáme pomoc rodičů.

» Doprava na tábořiště:
Stejně jako loni individuální, prosíme o domluvu mezi účastníky, resp. jejich rodiči ohledně automobilů.
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» Sraz na tábořišti:
V sobotu 16. 7. v 9:00 v plné polní na tábořišti (registrace táborníků bude probíhat v hangáru na louce).

» Při srazu bude zdravotníkovi předáno následující:
› zdravotní a očkovací průkaz dítěte
› evropský průkaz zdravotního pojištění
› potvrzení praktického lékaře o způsobilosti dítěte k účasti na letním stanovém táboře (je součástí
tohoto zpravodaje)
› prohlášení o bezinfekčnosti (je součástí zpravodaje; nesmí být starší než 1 den před odjezdem!)
› řádně a úplně vyplněná zdravotní karta vč. přehledu léků, které dítě bere
› léky (pokud dítě nějaké bere); léky předejte zdravotníkovi v průhledné plastové krabičce označené
jménem a seznamem léků spolu s jejich dávkováním
› potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi (pro starší 15-ti let, kteří se podílejí na přípravě
programu)
Pozor! Bez výše zmíněných dokumentů nemůže být dítě přijato na tábor. Tyto doklady mějte
při příjezdu na Pecku po ruce, nebalte je až na dno kufru.

» Odjezd z tábora:
Individuální, 30. 7. po 11. hodině.

» Návštěvy rodičů:
Pro návštěvy rodičů je vyhrazena sobota 23. 7. 2011 po 13. hod. Návštěvy jsou možné pouze
odpoledne. Jako program návštěvy doporučujeme procházku po okolí tábora, návštěvu blízkého
koupaliště apod., naopak je nepřípustné odvézt si dítě na celý den. Každou návštěvu prosíme o ohlášení
se u vedoucího tábora, a stejně tak pokud budete s dítětem opouštět tábořiště, vedoucí tábora o tom
musí být bezpodmínečně informován! Důrazně žádáme rodiče, aby nenarušovali chod tábora návštěvami
mimo vyhrazený termín.

» Adresa tábora:
[Jméno táborníka]
Skautský tábor Vrchlabí
507 82 Pecka

» Platba tábora:
› HOTOVĚ vůdcům oddílů nebo vůdci tábora nejpozději do 15. 6. 2011.
› PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet Junáku – střediska KRAKONOŠ Vrchlabí, č. účtu 164 786 222 /
0300. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce jméno dítěte.
Elektronická platba musí být provedena tak, aby částka byla nejpozději 15. 6. 2011 připsána na
účet střediska.
› FAKTUROU na základě individuální domluvy s vůdcem tábora. Někteří zaměstnavatelé nabízejí
svým zaměstnancům hrazení účastnických poplatků za tábory jejich dětí (u státních organizací typicky
z tzv. Fondu kulturních a sociálních potřeb). Postup v takovém případě je takový, že naše středisko
fakturuje Vašemu zaměstnavateli pobyt Vašeho dítěte na táboře. Jako variabilní symbol se uvádí číslo
faktury, jako specifický symbol rodné číslo dítěte. Vzhledem k časové náročnosti tohoto způsobu platby je
nutné se domluvit co nejdříve, nejpozději 3. 6. 2011. Pro platbu fakturou kontaktujte vůdce tábora
vedoucího střediska O. Bartoše (kontakt viz níže).
Poznámka: Dítě, které se z nějakého důvodu nebude účastnit celého tábora, zaplatí za každý započatý
den na táboře režijní částku 190 Kč. Preferujeme účast dětí na celém běhu tábora, kratší účast by
měla být výjimečnou záležitostí.

» Informační schůzka s rodiči:

V pátek 10. 6. 2011 v 17:00 na klubovnách.

» Další důležité informace:
› (!!!) dítě nebude na tábor přijato bez úplného skautského kroje (viz seznam věcí)
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›
›
›

›
›
›

dítě není možné si vyzvednout bez předchozí domluvy s vůdcem tábora
prosíme rodiče, aby neposílali dětem balíky plné jídla a sladkostí, na táboře bude zcela jistě jídla
dostatek a balík lze těžko rozdělit mezi ostatní
na tábor je přísně zakázáno brát si MOBILNÍ TELEFONY
walkmany, discmany, mp3 a mp4 přehrávače jsou povoleny, děti je však smí využívat pouze o
poledním klidu a v době mezi večerkou a budíčkem
dítě může být z tábora vyloučeno za závažné porušení táborového řádu, skautského zákona a za
prohřešky proti přátelskému soužití táborníků, a to bez nároku na vrácení zbytku táborového
poplatku
s vůdcem tábora Ondřejem Bartošem je možné se spojit přes mobilní telefon 602 306 344 –
využívat pouze v nutných případech!

» Kontakty:
Ondřej Bartoš – Batole, mobil 602 306 344, e-mail ondrej_bartos@seznam.cz
Petr Hamerle – Šmudla, mobil 731 803 132, e-mail smudla.ul@post.cz
Těším se na účast Vašich dětí na táboře a přeji Vám krásné prožití léta! V případě jakýchkoli dotazů nebo
připomínek mě neváhejte kontaktovat.
Ondřej B a r t o š v. r.
vůdce tábora
Ve Vrchlabí dne 15. 5. 2011
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