
 
 

    

 
 
 
PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA S RODIČI: pondělí 8.6.2020 od 19:00 ve Trojce  
   
ODJEZD: v sobotu 27.6.2020 v 8:00 od Boudy (jen oddílová rada, roveři, Draci a Pumy, nicméně  
                   pomoc tatínků s naložením táborového vybavení na náklaďák a do aut je vítána) 
                   v úterý 30.6.2020 ve 13:00 od Boudy (skauti a skautky se splněnou tábornickou 
                   zkouškou-Vlci, Tygři, Veverky, někteří roveři a vedoucí) 
                   v sobotu 4.7.2020 v 9:00  od Boudy (vlčata, světlušky, ostatní skautky a skauti) 
                   v pátek 10.7.2020 v 9:00 od Boudy (Svišti), vrací se ve neděli 12.7.2020 ve 14:30 
 
Při odjezdu každý účastník předá zdravotníkovi: léky, které pravidelně užívá, průkaz či kopii 
průkazu zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz nebo jeho kopii, potvrzení od lékaře -2x (originál 
vrátíme při příjezdu, kopii si ponecháme k archivaci – pokud možno dokument aktuální, letošní), 
prohlášení rodičů (formuláře jsou ke stažení na oddílovém webu) 
 
 NÁVRAT: v sobotu 18.7.2020 ve 14:30 mladší, v 16:00 pak starší na Boudu (pomoc tatínků 
                     s uložením táborového vybavení je opět vítána) 
 
 MÍSTO KONÁNÍ: louka na břehu řeky Oslavy v katastru obce Březí nad Oslavou asi 80 km od Šlapanic 
 
 POČET ÚČASTNÍKŮ: 80 dětí (+ 8 Svišťů), 16 vedoucích, 1 zdravotník, 1 kuchař, 1 hospodář 
 
 UBYTOVÁNÍ: Svišti, vlčata a světlušky spí v podsadových stanech po dvou 
                            skauti, skautky a vedoucí ve stanech tý-pí po 3-6 
 
 CO S SEBOU:  - věci dle seznamu (podepsané) sbalené v kufru nebo batohu  
                            - skauti a skautky, co půjdou na puťák, batoh 
                            - malý batůžek s jídlem a pitím na cestu 
                            - 2 jízdenky na trolejbus do Brna 
                            - 2-3 roušky pro případ návštěvy města a nákupů  
 
 CO RADĚJI NECHAT DOMA: - elektronické harampádí všeho druhu (MP3 přehrávače, iPady, rádia, 
                                                            tablety, elektronické hry, počítače, mobilní telefony...)   
                                                          - cenné věci (prstýnky, řetízky) 
                                                          - větší částky peněz (300,-Kč je tak akorát) 
 
 ADRESA TÁBORA:  Pepíček Vopršálek, Tábor J.S.Šlapanice, Březí nad Oslavou, pošta Žďár nad   
                                         Sázavou, 591 01 
 Pište dětem co nejvíc, sami moc dopisů nečekejte :-), co se balíčků týče, prosíme max.1 maličký balíček 
za tábor, velké balíčky přebírat na poště nebudeme  
  
  V PŘÍPADĚ NUTNOSTI: telefonické spojení na tábor je +420 602 419 628 
                                                  (lépe podepsaná SMS než hovor)     
                   
   DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI NAŠEHO ODDÍLU UKAZUJÍ, ŽE NÁVŠTĚVY RODIČŮ NA TÁBOŘE   
   NEJSOU VHODNÉ 
 
Jakékoliv další informace můžete získat buď u vedoucích družin, nebo u vedoucího oddílu na tel: 
+420 602 419 628, případně na webu www.dvojka.eu (tam budou umísťovány i fotografie 
v průběhu tábora) 


