Táborový infoleták
91. zbor Bratislava
PRIESKUMnÍCI
Drahý brat, drahá sestra!
Pozývame ťa na skautský tábor, ktorý sa uskutoční v Hornom
Srní pri českých hraniciach. V tomto informačnom letáku
nájdete všetky potrebné informácie a rady o tábore. Chceli by
sme Vás, milí rodičia poprosiť venovanie dostatočnej
pozornosti týmto informáciám, a o včasné prihlásenie dieťaťa
na tábor.
“Najvýznamnejšou časťou skautingu je život na tábore. Tábor je
pre úspešnú výchovu nenahraditeľný. Ale musí to byť rušné
miesto, a nie škola prázdneho povaľovania sa”

R. Baden Powell

Základné informácie
TERMÍN: 1.8. - 10. 8.2021
MIESTO: Vlárský průsmyk
DOPRAVA: bus
Prosím, sledujte našu webovú stránku
www.prieskumnici.sk v prípade nejakých zmien o tábore!

! Tábor a koronavírus !
Kvôli pandémii bude mať tento rok tábor isté špecifiká.
Úrad verejného zdravotníctva zmenil svoje
definitívne rozhodnutie v súvislosti s povinným
testovaním
PCR
testami,
ktorými
bola
podmienená účasť na letných táboroch. Účastníci
na skautskom letnom tábore 2021 nie sú povinný
preukázať sa negatívnym PCR testom.
V prípade záujmu o PCR test, je potrebné navštíviť stránku https://korona.gov.sk/
Testy budú preplácané osobám do 18 rokov, pri objednávaní je potrebné zvoliť možnosť
"Idem na denný alebo pobytový tábor".
Názov tábora: "Skautský tábor 91. zbor Prieskumníci"
Miesto, kde sa tábor koná: "Vlárský průsmyk":
Dátum zvoľte podľa dátumu nástupu na tábor.

ZRUŠENIE TÁBORA
Organizátor tábora musí akceptovať fakt, že v
prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia
ukončená; pri ostatných infekciách záleží na ich
druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve a
ďalších faktoroch ohniska nákazy. S touto
eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred
zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich
dostupnosť po celý čas konania akcie.

Doprava
Odchod: 11:30 hod - zastávka Technopol
Príchod: 15:00 hod - zastávka Technopol
Trasa: Objednaný autobus: Bratislava Technopol - Trnava - Vlára (Horné
Srnie časť Rybníky) - táborisko (5 minút pešo)

Cena
Cena tábora je 80 € pre členov zboru Prieskumníci a 100 € pre
neregistrovaných účastníkov. (vrátane trička, dopravy, exkurzií, stravy,
poistenia) Pre súrodencov 75 €. Konečnú sumu, vrátane zliav,
preplatkov, alebo nedoplatkov, nájdete do 24 hodín po vyplnení
záväznej prihlášky, v časti ÚČASTNÍCI TÁBORA.
Ak ide niekto iba na časť tábora, potom cena tábora je 9 € x počet nocí
na tábore. Pri skorších odchodoch detí z tábora, alebo neskorších
príchodov do tábora sa táborové družiny narúšajú. Musíme meniť
program, a presúvať deti z iných skupín čo je pre táborový chod veľmi
náročné. Preto ak je to len trochu možné, prosíme, posielajte Vaše deti
na celú dĺžku tábora. Uľahčíte nám tým priebeh aj organizáciu celého
táborového života

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 27. júla 2021.
Prevodom na účet skautského zboru:
Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2325 2828 (2623252828/ 1100 Tatrabanka)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: rok narodenia účastníka/ov v tvare RRRR,
(pri viacerých účastníkov napíšte roky narodenia v tvare RRRR,RRRR)
V správe pre prijímateľa uveďte: Tabor 2021 priezvisko (účastníka)

Kontakty
Martin Homola - vodca tábora, 0902 741 548
Michal Černý - veliteľ tábora, zástupca vodcu tábora, 0910 178 503
Vladimír Ihnát, Veronika Olšanská - zdravotníci
Michal Dzurilla - koordinátor Trnavských skautov
Berte prosím ohľad na to, že väčšinu dňa máme na tábore kvôli bohatému
programu mobil nedostupný. Ak sa chcete kontaktovať s účastníkom tábora,
zavolajte na mobil vedúceho tábora Martin Homola 0902 741 548 - lepšie poslať
SMS a ozveme sa späť.

STRAVA
Spoločná strava začína dňom 1. 08. 2021 (nedeľa) večerou
a končí 10. 08. 2021 (utorok) obedom a balíkom na cestu.
Zoberte si len primerané zásoby jedla na prvý deň. Tolerujeme
menšie množstvo sladkostí, ktoré nepodliehajú rýchlej skaze.
Výbava

Čo si nebrať:

vreckové
elektronické hry

mp3 prehrávač

foťák je vítaný

Čo si povinné:
preukaz zdravotného poistenia
prihláška na tábor
potvrdenie o zdravotnom stave a vyhlásenie o bezinfekčosti, ktoré sú
súčasťou prihlášky na tábor

Čo do batohu:
vreckové v rozumnej miere (15 eur určite bude stačiť)
preukaz zdravotného poistenia, zľavovú kartu na vlak/ ISIC

Čo si treba vziať so sebou na tábor:
Preukaz zdravotného poistenia
Potvrdenie o zdravotnom stave a vyhlásenie o bezinfekčosti, ktoré sú
súčasťou prihlášky na tábor
Rúško (minimálne 3 ks)
• Vreckové v rozumnej miere (15 eur určite bude stačiť)
• Spacák
• Karimatka
• Pevná obuv – už na nohách
• Tenisky, alebo sandále na prezutie
• Vetrovka, alebo plášť do dažďa - pršiplášť
• Vankúš ak potrebuješ
• Ešus (miska – môž byť plastová), príbor, pohár
• Fľaša na vodu 1,5 litrová
• 4 páry ponožiek
• 4 x spodné prádlo
• 2 x tričko + oddielové tričko! ktoré budeš mať už na sebe!
• skautskú šatku a skautskú košeľu! (kto má)
• košeľu, alebo mikinu
• kraťase, alebo bermudy
• nohavice, okrem tých čo budeš mať na sebe
• tepláková súprava (alebo pyžamo) na spanie (teplejše)
• teplý sveter
• šiltovka, alebo iná pokrývka hlavy
• plavky
• uterák
• nožík
• hygienické potreby: mydlo, zubná kefka, pasta, toaletný papier, papierové
vreckovky, hrebeň, opaľovací krém, repelent
• skautský zápisník – denník! (stačí malý zošit)
• písacie potreby
• baterka + nové náhradné batérie
• špagát
• a veci podľa tvojho uváženia - nenoste elektroniku, mobil bude povolené
používať vo vyhradených časoch - nie je možnosť nabíjania

+ kostým - tento rok sme si zvoli tému Japonsko, preto si prosím zbaľte
oblečenie, ktoré prislúcha japonskej kultúre ( ďoplňujúce informácie obdržíte
prostredníctvom mailu)

Odporúčame si veci označť aby sa na tábore nestratili.

Deň odchodu
Deň odchodu na tábor býva väčšinou náročný a stresujúci. Preto na tejto
poslednej strane info listu zhrnieme všetko potrebné, na čo by ste nemali v
deň odchodu zabudnúť.

Budeme od Vás potrebovať tieto potvrdenia a vyhlásenia, ktoré môžu
byť od nás požadované kontrolnými orgánmi
V deň odchodu mať po ruke:
preukaz zdravotného poistenia
podpísanú prihláška na tábor
zľavovú kartu na vlak/ISIC
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti do 18 rokov
Pre dospelých členov, ktorí budú pracovať s deťmi je potrebné
vytlačiť a dať potvrdiť od lekára: « POTVRDENIE zdravotnej
spôsobilosti pre dospelých

Dôležité dátumy
Do 15.07.2021 je potrebné vyplniť záväznú
prihlášku
do 27. 07. 2021 treba uhradiť poplatok za tábor
dňa 01. 08. 2021 je odchod na tábor
dňa 10. 08. 2021 je návrat z tábora

online

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu
hlavného mesta Bratislava

MAPA
Táborisko sa nachádza vo Vlárskom Priesmyku pri českým hraniciach.
Z Horného Srnia pokračujte do časti Rybníky (asi 10-15min). Z hlavnej
cesty odbočíte doľava (viď čierna šípka). Pred Vami bude železný most
(žltý obdĺžnik). Tu si prosím dávajte pozor keď budete popod neho
prechádzať. Cesta je kamenistá a hrboľatá. Následne sa pred Vami objaví
lúka/futbalové ihrisko (červený kruh) a betónová cesta. Parkujte, prosím
len na tej lúke/ihrisku. Na táborisko (oranžový obdlžnik) sa dostanete
cez dva brody (biele trojuholníky). Hladina rieky bude nízka, a teda
prechod na druhú stranu bude bezpečný. Odporúčam si vziať kroksy
alebo iné vodeodolné topánky.

GPS súradnice:

49.028421, 18.056385

Legenda
oranžový obdĺžnik = táborisko
biely trojuholník = brod
červený kruh = lúka/ihrisko - parkovanie
žltý obdĺžnik = železný most
čierna šípka = cesta, ktorá vedie cez most na lúku

