SKAUTSKÝ TÁBOR V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ ZA DVEŘMI … aneb pár tipů, co se
může hodit ;)
TÁBORNICKÉ VYCHYTÁVKY PRO RODIČE:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Oblečení vybírat tak, že táborník bude neustále v lese nebo na louce. Módní policii na táboře
nemáme.
Holínky je dobré prověřit, že nejsou děravé a žádná bunda není dost nepromokavá na tábor
tak jako pláštěnka (a hlavně pláštěnka rychle zase uschne i v polních podmínkách)
Pro snazší orientaci ve stanu se hodí ramínka, táborníci často nemají tak vyvinutý smysl pro
pořádek
Pro snazší identifikaci táborníků a jejich věcí je dobré je označit monogramy (ty věci
samozřejmě ☺)
Není třeba se řídit heslem, že bez plného batohu sladkostí, to táborník s námi nepřežije
Na kufr se hodí nalepit seznam všech věcí, co obsahuje při odjezdu z domu. Táborníka je
vhodné seznámit, co si vlastně s sebou veze, aby nebyl zbytečně překvapený na místě nebo
naopak vy, až přijede domů s prázdným kufrem.
U spacáku je dobré ověřit, že jde zapnout a rozepnout. Táborník ho nebude nosit na zádech,
takže klidně můžete vybrat nějaký těžší a teplejší. Tábořiště v Orlickém Záhoří je krapet
studenější než by se na červenec mohlo čekat. Odzkoušeno máme, že deka navíc na zahřátí
do spacáku určitě neuškodí.
Na pohledy se obzvláště menším táborníkům hodí nadepsat adresy, kam to vlastně mohou
poslat
Kompletní seznam věcí co s sebou si můžete stáhnout také na www.juntrebech.com

DŮLEŽITÉ ČASY:
Odjezd na tábor je v 9:30 h v neděli 2. 7. 2017 u Skautského domu v Třebechovicích
Cesta trvá autobusem přibližně hodinu a je poměrně klikatá, takže se hodí dát táborníkovi před
cestou kinedryl.
Příjezd z tábora bude v sobotu 15. 7. 2017asi ve 13. hod.
Rádi Vás uvidíme i ve čtvrtek 22. 6. 2017 po 16. hod. ve skautském domě, kde budeme nakládat
materiál a určitě neodmítneme pomoc s nošením věcí do aut. O to více to platí i na vykládání
v sobotu 15. 7. 2017 zhruba kolem třetí hodiny, kde už má většina výrazně méně sil než při startu.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

777 554 599 (Přemysl Pistora –vedoucí tábora), 776 653 252 (Viktor Charvát – zástupce
vedoucího tábora), 734 489 901 (Jitka Babicová – zdravotník)
V NEDĚLI RÁNO NEZAPOMENOUT VZÍT K AUTOBUSU:
Posudek o zdrav. způsobilosti, průkazku pojišťovny (stačí kopie), očkovací průkaz a léky popsané
jménem a s dávkováním (kdo užívá) – bez toho táborník nemůže odjet!

