
Indiáni
Tábor skatu z Vamberka - informace

Termín: 1. - 11. 7. 2020

MÍSTO: Rybná nad Zdobnicí – tábořiště níže. 

SRAZ: čtvrtek  1.  července  2020  v 15:15  hodin  ve  Vamberku  na  vlakovém  nádraží,  vybíráme
kartičky  pojišťovny  (ideálně  se  zdravotními  průkazkami),  potvrzení  o  bezinfekčnosti,  posudek
o zdravotní způsobilosti, případně léky s popisem užívání  (bez těchto dokumentů nemůže dítě jet!!).

KONEC: sobota 11. července 2020 na tábořišti, rodiče si můžou svoje ratolesti i s veškerými věcmi,
které přežily, vyzvedávat od 9:00 do 11:00 hodin, už od rána budou táborový účastníci v pracovním
nasazení a budou tábor postupně uklízet – budeme moc rádi za každou pomocnou ruku, která nám se
sklízením tábora  pomůže  –  pro  ty,  co  pomůžou  s úklidem tábořiště,  čeká  večer  posezení  u  ohně
u skautské základny a první prezentace táborových fotografií (jídlo a pití na celý den bude zajištěno). 

STAVBA: pátek 26. června – odpoledne (sraz v 16:30 ve Vamberku na skautské základně; mapa níže)
sobota 27. června – celý den (sraz v 8:00 ve Vamberku na skautské základně) a neděle 28. června  -
celý den – drobné dodělávky na tábořišti. Pomoc rodičů a dětí (zejména starších) jen vítáme (je to i
možnost si prohlédnout, kam dítě posíláte, dokonce je možné až do začátku tábora na tábořišti po jeho
výstavbě vegetit a užít si první dny prázdnin s dětmi v krásném prostředí u řeky a lesa -  Ti školou
povinní  ještě  musí  do  školy,  ale  i  do  ní  se  dá  dojet  z  tábořiště:-)).  Občerstvení  po  dobu stavby
zajištěno. 



SCHŮZKA RODIČŮ: pátek 12. června od 18:00 – na Vamberecké základně

NÁVŠTĚVNÍ DEN: díky krátkému táboru nemáme a návštěvy jsou na tábořišti  zakázány,  ovšem
vítáme, když dětem pošlete drobné balíčky či dopisy (dle domluvy není nutné posílat poštou, můžeme
se domlouvat  individuálně – pomalu každý den jezdí  naše táborové zásobování  přes  Vamberk do
Rychnova nad Kněžnou).   Pozor při  dělání  balíčku se sladkostmi  – děti  mají  jídla spoustu i  toho
sladkého v rámci táborového jídelníčku – tak ať nemáme invaze mravenců, plesnivce či bolavá bříška.

PLATBA:  Zaplaťte prosím  do  20.5.2020 bankovním  převodem  na  č.  ú.  2301726939/2010,  do
poznámky napište jméno dítěte a konstantní symbol: 888. Nebo hotovostně na schůzce rodičů či jinak
po domluvě s hlavním vedoucím tábora. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek.
Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi
vydáme.  Fakturu  pro  Vašeho  zaměstnavatele  vystavíme  na  základě  jeho  písemné  objednávky  s
uvedením jeho adresy a IČO. Cena tábora je  2600,- Kč pro členy našeho střediska a 3200,- Kč pro
ostatní. Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 

KONTAKT: 

vedoucí tábora Denisa Müllerová, tel. 731 060 493, (telefon bude na příjmu i po celou dobu tábora).
mail: Mullerka.Denda@seznam.cz 

Zdravotnice: Zdravotnice - Veronika Králová - 605 373 615

Věra Müllerová - 604 252 411

Zdravotní stav: Veškeré zdravotní komplikace účastníků tábora prosím konzultujte s vedením tábora 
nebo se zdravotnicí před podáním přihlášky. Děkujeme. 

mailto:Mullerka.Denda@seznam.cz


SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR 
Skautský kroj (košile, šátek, turbánek, tričko se znakem …) 

Pláštěnka do deště (doporučujeme dva kusy) 

Spodní prádlo (kalhotky, trenýrky na každý den jedny + jedny náhradní)

Tílko, košilka 2x

Tričko s krátkým rukávem 4x Ručník 2x

Tričko s dlouhým rukávem 2x Osuška k vodě

Ponožky teplé 3x Utěrka 1x

Ponožky slabé (na každý den) Nůž

Kapesníky Nůžky

Kalhoty dlouhé 2x Pastelky, fixy

Kalhoty krátké 2x Propisovací pero

Tepláky na sport 2x Dopisní papíry, známky, adresy

Tepláková souprava na spaní Šitíčko, provázek

Svetr teplý 1x + bunda Malý batoh, plast.láhev na pití

Svetr slabší 1x Spacák, deka + polštářek

Čepice kšiltová, klobouk, jiné Pytel na špinavé prádlo

Plavky Opalovací krém, repelent

Boty do vody Brýle proti slunci

Boty pevné (pohorky) Kapesné (cca 200,-Kč v drobných)

Boty sportovní a sandály

Gumáky Věci pokud možno v přírodních barvách

Věci osobní hygieny (zubní kartáček, pasta, mýdlo, šampon, hřeben, toaletní papír)

Dvojitý ešus, hrneček, lžíce (popř. příbor)

Baterka, náhradní baterie

1ks bílé tričko na batikování

Toto je základní seznam sestavený na základě zkušeností z mnoha táborů a proto v zájmu 
svých dětí dodržte, co je v seznamu.

Nejlepším a nejpřehlednějším zavazadlem je jednoznačně KUFR!

Letos se společně přesuneme do indiánské vesničky, takže tématické kostýmy a rekvizity se 
budou určitě hodit. 

Táborové vedení ocení pouze střídmé balíčky se sladkostmi, žádné ovoce a buchty. 

Setkáváme se poté s invazí mravenců, plesnivými pytlíky,…



TÁBOROVÝ ŘÁD

 Účastník tábora (táborník) neopouští prostor tábora bez vědomí vedoucího – a to ani do nejbližšího
okolí. 

 Každý táborník je povinen uposlechnout pokynu, kteréhokoliv z vedoucích – pokud pokyn není
v rozporu s tímto táborovým řádem.

 Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Ne
jednotlivé akce (organizované hry, nástupy, jídla,…) přichází táborník vždy včas.

 Ve své chatce a jejím okolí každý udržuje pořádek a čistu. Přechovávání potravin s výjimkou pár
sladkostí  (dobře  uchovaných)  ve  stanu  není  dovoleno  (v  případě  zájmu  je  možné  poprosit
vedoucího o úschovu sladkostí a jeho postupné vydávání).

 Každý táborník dbá na osobní hygienu.
 Táborník  chrání  táborový  majetek  před  poškozením či  ztrátou.  Případnou  ztrátu  či  poškození

ohlásí  ihned  svému  vedoucímu.  Táborník  chrání  rovněž  svůj  osobní  majetek,  ztrátu  hlásí
oddílovému  vedoucímu.  Nalezené  věci  se  odevzdávají  majiteli,  pokud  neznáme  majitele,
odevzdávají se do ztrát a nálezů. Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka,
je povinen škodu nahradit.

 Táborník  má  zákaz  vstupovat  bez  povolení  vedoucího  či  zdravotníka  
do  provozních  prostor  např.  do  kuchyně  či  do  marodky.  Nikdo  také  nevstupuje  
do cizího stanu bez vědomí a povolení těch, kteří tam přespávají.

 Cennosti táborník uloží do úschovy ke svému vedoucímu, pokud tak neučiní, neručí se za jejich
případnou ztrátu.

 Mobilní  telefony a  zábavná elektronika (hry,  přehrávače,...)  jsou v průběhu denního programy
zakázány. Jsou povoleny pouze v osobním volnu – doporučujeme je nechat schované u vedoucího
(o  poledním  klidu  je  vedoucí  poskytnou  jejich  majitelům).  Pokud  dojde  k narušení  denního
programu nějakým takovýmto zařízením,  jakýkoliv vedoucí  má  nárok dané zařízení  zabavit  a
předat ho až rodičům při ukončení tábora. 

 Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky se půjčují přes oddílového vedoucího. Vypůjčené věci
vracíme v takovém stavu, aby bylo možné je znovu bez dalších úkonů (očištění, porovnání,…)
použít.

 Každý účastník dbá na slušné vystupování a chování – zvláště při výletech mimo tábor. 
 K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen. Každý si bere

jen  to,  co  s ní.  Je  zakázané  vynášet  jídlo  určené  
ke konzumaci v jídelně z jídelny.

 Polední klid je od slova klidný a táborník v této době odpočívá, zažívá (tráví oběd) a nabírá síly na
odpolední program. 

 V čas večerky je táborník již po večerní hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svým
chováním neruší ostatní. 

 Koupání  a  sprchování  v umývárkách  je  povoleno  pouze  po  souhlasu  oddílového  vedoucího.
Koupání v řece je možné pouze za doprovodu dostatečného množství vedoucích. 

 Necítí-li se táborník zdráv či se zraní, oznámí to ihned svému vedoucímu a zdravotníkovi a to i
v případě, že se mu to nezdá významné.

 Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně zakázáno. Zakázáno je také šikanování,
hrubost a jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.

 Za  nedodržování  a  svévolné  porušování  táborového  řádu  může  být  táborník  potrestán
napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez
finanční náhrady za zbytek pobytu.


