Táborový infoleták
Milí táborník, táborníčka a rodičia!
Skautský tábor sa nám nezadržateľne blíži! Prípravy na tábor pomaly finišujú.
A my sa veľmi tešíme na ďalšie táborové dobrodružstvo! ☺

Základné informácie:
Termín tábora: 1.8. – 13.8. 2022
(31.7. 2022 – predvoj, 1.8 – 7.8.2022: vlčatá/včielky a skauti/skautky)
Usporiadateľ: Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava
Organizátor tábora: Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava
Miesto konania tábora: Kozárovce
GPS súradnice: mapa
IBAN: SK41 1100 0000 0026 2325 2828
Vodca tábora: Michal ČERNÝ (0910 178 503)
Zástupca vodca tábora: Tomáš SINGHOFER (0903 415 161)
Zdravotník: Vladimír IHNÁT (0911 914 793)

CENA:

•
•

vĺčatá/včielky a skauti/skautky: 100 eur
▪ 12€/noc + 10€ (v prípade že ide účastník na splav)
rangeri a roveri: 160 eur (Aj s predvojom)
▪ 11€/noc + 10€ (v prípade že ide účastník na splav)
VĹČATÁ/VČIELKY A
SKAUTI/SKAUTKY

RANGERI A ROVERI

Okrem režijných nákladov (strava, program, organizačné zabezpečenie, doprava materiálu,
doprava účastníkov) poplatok za letný skautský tábor zahŕňa aj náklady na údržbu a doplnenie
táborníckeho inventáru a materiálu, ktorý je na realizáciu tábora nevyhnutne potrebný.
Všetky náklady na predvoj (doprava, strava – večera, raňajky, obed) si účastník hradí sám.
Podmienkou účasti na tábore za týchto podmienok je registrácia v Slovenskom skautingu
na rok 2022. Ak bude možné, aby sa zúčastnili tábora aj záujemcovia, ktorí zatiaľ nie sú
členmi Slovenského skautingu, budeme vyžadovať, aby sa pred prihlásením na tábor
zaregistrovali v Slovenskom skautingu (členský poplatok je 20 € na rok).
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do dňa nástupu na tábor prevodom na číslo účtu.
Pri platbe pre identifikáciu prosím uveďte meno účastníka v poznámke (informácii pre
príjemcu).
DOPRAVA:
Na tábor a z táboriska sa prepravíme objednaným autobusom. Na splav využijeme vlakovú
dopravu.

Časový harmonogram:
(čas je orientačný)
1. 8. 2022 (pondelok) – odchod na táborisko Kozárovce
•
•
•
•
•
•

10:00 hod – stretnutie na zastávke Technopol – smer Ekonomická univerzita
10:30 hod – odchod autobusu do Trnavy
11:20 hod – príchod do Trnavy – autobusová stanica (vyzdvihnutie oddielu Gondor)
11:30 hod – odchod z Trnavy
13:00 hod – príchod do Kozároviec (odtiaľ sa pôjde pešo priamo na táborisko)
14:00 hod – príchod na táborisko

7. 8. 2022 (nedeľa) – odchod vĺčat/včielok/skautov/skautiek
•
•

11:00 hod – odchod z táboriska (deti sa pešo presunú na miesto kde príde autobus)
13:00 hod – príchod autobusu k Technopolu

13. 8. 2022 (sobota) – odchod ostatných táborníkov
• 12:00 hod – predpokladaný odchod z Kozároviec
• 15:00 hod – predpokladaný príchod k Technopolu
Mapa technopolu: https://goo.gl/maps/YPQST3sC2Kw7p61j9
V prípade zmien/meškania, Vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailu ☺

SPLAV:

Jupííí! Opäť sa nám podarilo vybaviť splav Hronu počas tábora.
Organizátorom/vedúcim splavu je náš skautský brat Kosec ☺. V prípade záujmu svoju
účasť potvrď v záväznej prihláške.

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY
Záväzná prihláška
Je potrebné vyplniť:
1) Záväznú online prihlášku
Záväznú online prihlášku je potrebné vyplniť do 15. 7 .2022.
2) Papierovú prihlášku
Sekcia „Údaje o tábore“, stačí ak nám vyplníte:
Organizátor tábora: Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava
Miesto tábora: Kozárovce
Papierovú prihlášku a ďalšie dokumenty je potrebné vyplniť/vybaviť do
nástupu na tábor a následne ich odovzdať pred nástupom do autobusu.
ĎAKUJEME ☺

Ďalšie dokumenty:
3) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v letnom tábore
4) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dospelej osoby na letnom tábore
5) Vyhlásenie o bezinfekčnosti (všetci)

KOMUNIKÁCIA počas tábora
Berte prosím ohľad na to, že väčšinu dňa máme na tábore kvôli bohatému programu
mobil nedostupný.
Preto prosím uprednostnite na komunikáciu s deťmi toto tel. č. 0917 414 356
(František) na ktorom nás zastihnete každý deň v čase od 13:00 do 15:00.
Ďakujeme za spoluprácu ☺
V prípade iných otázok kontaktujte:
Michal Černý: 0910 178 503
Veronika Olšanská: 0903 948 140 (budem k dispozícií aj mimo vyhradeného času)

Deň odchodu ☺ (1.8.2022)
Deň odchodu na tábor býva väčšinou náročný a stresujúci. Preto tu zhrnieme všetko
potrebné, na čo by ste nemali v deň odchodu zabudnúť.
Budeme od potrebovať tieto potvrdenia a vyhlásenia, ktoré môžu byť od nás požadované
kontrolnými orgánmi.
• Prihlášku dieťaťa na tábor podpísanú od rodiča (Prosíme Vás vyplňte všetky údaje, aby
náš zdravotník mal komplexné informácie o Vašom dieťati)

•
•

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve v letnom skautskom
tábore
Účastníci nad 18 rokov, ktorý vykonávajú dozor „Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
účasti dospelej osoby na letnom tábore“

•

Vyhlásenie o bezinfekčnosti účastníka tábora (od rodiča, musí byť vyplnené najskôr
deň pred nástupom na tábor)

•
•
•

kópiu zdravotného preukazu
zľavovú kartu na vlak/ISIC
Lieky – zdravotník si ich vyzbiera až na táborisku

ČO SI ZOBRAŤ NA TÁBOR?
Predtým ako si veci zbalíte svoje veci do svojich batohov a ruksakov,
odporúčame ich mať podpísané. ☺ Jedlo a pitie:
✓ ešus (alebo 2 misky), príbor
✓ pohár
✓ Fľaša na vodu 1,5 litrová
Hygiena:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

tekuté mydlo alebo sprchový gél
šampón
zubná pasta a kefka
papierové vreckovky
hrebeň
uterák
opaľovací krém
repelent proti hmyzu
osobné lieky (hlavne astmatici, alergici a podobne) nezabudnite si lieky, ktoré
používate

Spanie:
✓ spacák
✓ karimatka
✓ oblečenie
na
spanie
(voľné,
ale
nemusí
priamo pyžamo; vhodné je mať aj ponožky)
• vankúšik (dá sa nahradiť šatami čo si budete ráno obliekať)
• deku (najmä pre tých, ktorí majú tenší spacák)
Obuv:
✓ sandále
✓ pevná turistická obuv ✓ tenisky
✓ prípadne gumáky
Rovnošata:

to

byť

Nezabudnite si kompletnú skautskú rovnošatu, ak ju máte.
✓ Skautská košeľa
✓ Skautská šatka
✓ Zelené skautské tričko (kto má)
Oblečenie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vetrovka, alebo plášť do dažďa – pršiplášť
Mikina/Sveter/pulóver s dlhým rukávom
Ponožky, spodné prádlo
Krátke tričká
Kraťase, tepláky, dlhé nohavice
Pokrývka hlavy (šiltovka, klobúk) ✓ Plavky
igelitové vrecká (na špinavé oblečenie)

Táborová výbava:
✓ KPZ (krabička poslednej záchrany)
✓ zápisník a pero
✓ malý batoh na výlety
Záverečné odporúčanie
•

Neberte si na tábor drahé oblečenie, cenné veci ani nič, čo by sa vám mohlo v
prírode poškodiť, ak to nie je nutné

•

Voľte skôr obnosené šatstvo, za ktorým vám pri znečistení alebo spálení
nebude ľúto

•

Takisto si neberte drahú elektroniku. V tábore sú len obmedzené možnosti
nabíjania elektronických zariadení.
Zlato, šperky, retiazky, náušnice ani podobné cenné predmety na tábor
nepatria – za ich prípadnú stratu neručíme, najlepšie je tieto veci na tábor
vôbec nebrať.

•

Spomienočky na Kozárovce 2019

Tešíme sa na Vás ☺
www.prieskumnici.sk

