
Pokyny k táboru 2019

Tábor se bude konat v termínu od 20.7.  do 3.8.2019.

Tábořiště
leží  nedaleko  vesnice  Sazomín,  asi  7  km  jižně  od Žďáru

nad Sázavou. Tento údaj je pouze informativní. Nenavštěvujte své
děti v průběhu tábora, vyvoláte u nich stesk a u ostatních závist.

Sraz
před  odjezdem bude  20.7.2019  v  8:15  u  oratoře  se  všemi

zavazadly.  Přijďte  prosím  na  sraz  včas,  ať  vše  v klidu  stihneme.
Zavazadla  naložíme  do  auta  a vydáme  se  na autobusovou
zastávku.

Na srazu bude vybírána tato dokumentace:
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
- prohlášení o bezinfekčnosti platné k datu odjezdu
- souhlas rodičů s poskytováním informací
- nástupní list
o do  příslušného  místa  vlepte  kopii  zdravotního  průkazu.

Pokud  nemáte  možnost  zdravotní  průkaz  okopírovat,
okopírujeme  jej  na srazu  před  odjezdem  a  průkaz  vám
obratem vrátíme.

o zároveň s nástupním listem předáte léky, které dítě užívá

Návrat
bude vlakem 3.8.2019 v 15:19 na autobusovou zastávku v Újezdě,

kde by tou dobou již měla být zavazadla.

V  případě  jakýchkoli  změn  vás  budeme  informovat  e-mailem
(před začátkem tábora) nebo telefonicky či SMS (v průběhu tábora). 



Pošta
Děti  budou  určitě  rády,  když  jim  během  tábora  pošlete  dopis
nebo pohlednici a rády vám na ně odpoví. Adresa tábora je:

Skautský tábor Tumulus,
obchod 

Březí nad Oslavou 47
Nové Veselí

592 14

Neposílejte dětem balíky s potravinami! Z hygienických důvodů 
jim je nesmíme dát.

Kontakty na vedení tábora:
Nejsme schopni být v průběhu tábora 24 hodin denně na příjmu – 
v akutních případech nám můžete zavolat nebo napsat SMS, 
ozveme se vám zpět, jakmile to bude možné. Kontaktovat nás 
můžete i dopisem.

hlavní vůdce: Filip Životský (776 516 925),
zástupce vůdce a zdravotník: Anna Hrazdírová 

(773 125 493; 606 574 745),
hospodář střediska a tábora: Chinese – Jan Konvica (737 088 396), 

nejede na  tábor

Táborová kuchyně
Jako každý rok, i letos uvítáme příspěvky do táborové kuchyně – 
např. marmelády, zeleninu, ovoce... Můžete je přinést zároveň 
se zavazadly.
Prosíme, nedávejte svým dětem na tábor žádné pochutiny 
nebo svačiny, narušuje to potom náš jídelníček. 
Nádoby, které chcete vrátit, podepište, prosím. Pokud jste ještě 
nehlásili vedoucím stravovací specifika svého dítěte (má-li nějaká), 
nahlaste je, prosíme, co nejdříve.


