
 
 

 
 

Vážení rodiče, 

letošní tábor se uskuteční na tábořišti Randulka u Němčic v termínu 28. 6. – 12. 7. 2014.  

Ubytování je zajištěno v podsadových stanech. Součástí tábořiště je chata. Tábořiště je majetkem 

naše boskovického střediska a je velmi dobře vybaveno.   

Program je realizován formou celotáborové hry, a je připravován pro děti ve věku od 6 do 15 let.  

S ohledem na svůj věk se účastníci formou denních služeb podílí na zajištění chodu tábora. Stravování 

je zajištěno 5x denně. 

Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž nedílnou součástí je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte 

účastnit se tábora, je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2014. List účastníka předejte až při 

odjezdu na tábor. Úhradu tábora (2 200,- Kč) je třeba provést nejpozději do téhož data 30. 4. 

2014. Platbu proveďte bankovním převodem na účet 2107879966/2700 (UniCreditBank) (jako 

variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte). Pokud potřebujete potvrzení pro zaměstnavatele, 

kontaktujte mě prosím. Storno poplatek v případě neúčasti přihlášeného dítěte je ve výši 500 Kč. 

Velmi nás těší Vaše kladné ohlasy na naše tábory a ceníme si jich. Nicméně žádné tábořiště není 

nafukovací a i počet vedoucích je limitující. Kapacita tábora je cca 25 účastníků, přednost mají členové 

oddílu a pravidelně se účastnící děti. Zřejmě nebudeme moci účast zajistit všem. V případě zájmu 

s námi proto komunikujte a včas dejte vědět, zda se Vaše dítě či děti zúčastní. Předběžně se 

nahlaste na mail nebo telefon do konce února.   

Věnujte pozornost vyplnění přiložené přihlášky, zvláště pak údajům týkajících se zdravotního stavu  

a případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte především své dítě. 

Pokud se zdravotní stav dítěte nebo předepsané léky před odjezdem na tábor změní, odevzdejte tuto 

informaci v písemné podobě při odjezdu na tábor. 

Přílohou přihlášky je seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte  

s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pobytové hry s tím, že je třeba počítat 

s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou obuv. 

Žádáme Vás o dodržení tohoto seznamu především u položek, které jsou označeny jako povinné 

(podtržené). Jejich zajištěním umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře. Zavazadla budou na 

tábor přepravena autem. 



 

Odjezd: 28. 6. 2014, 9:31 autobusem. 
Sraz účastníků: 28. 6. 2014, 9:00 na křižovatce v Šebetově. Z Boskovic půjdeme na Randulku pěšky. 
Je tedy možnost se domluvit na předání dětí i zavazadel v Boskovicích. 
Příjezd: 12. 7. 2014, 13:27 na křižovatku do Šebetova. 
 
Při odjezdu na tábor je nutné předložit: 
 list účastníka 
 průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
 osobní léky dítěte (včetně dávkování) 
 souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 
 poučení o bezpečnosti 

 
Případný předčasný odjezd, nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s vedením tábora.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat (Lenka 731 318 806, Borek 
732 656 188) 



SEZNAM POVINNÉHO A DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ 
ÚČASTNÍKA TÁBORA 

Výzbroj: spací pytel, karimatka, kufr (ideální na uložení věcí do stanu pod postel), batoh na výlety 
(objem aspoň 30 litrů), baterka + náhradní baterie, nůž (zavírací nebo v pouzdře), ešus, lžíce, hrnek na 
pití, láhev na vodu, pytel na špinavé prádlo, deník, tužka, KPZ. 

Výstroj: gumové holinky, pláštěnka, pevná obuv, letní vzdušná obuv, ponožky, trička, košile, mikiny, 
tepláková souprava na spaní, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, spodní prádlo v dostatečném 
množství, plavky, šátek, pokrývka hlavy (kšiltovka), skautský kroj (pouze ten, kdo ho má) 

Hygienické vybavení: mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, ručník, opalovací krém 
s UV-filtrem, brýle proti slunci, přípravek proti klíšťatům.  

Kapesné ve výši cca 200,- Kč (V průběhu tábora mají účastníci možnost uložit peníze u vedení 
tábora, provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené hotovosti.)  

Nezapomeňte, že 1. společné jídlo bude sobotní oběd (vezměte si tedy svačinu). 

Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času 
budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou 
možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná, před odjezdem 
na tábor doporučujeme překontrolovat, zda velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte. 

Upozorňujeme na nevhodnost cenností jako například zlaté šperky, elektronika a 
mobilní telefony. Provozovatel tábora neručí za jejich případná poškození a ztráty. Mobilní 
telefony navíc narušují táborovou atmosféru. Nejlepší táborový způsob komunikace jsou 
dopisy a pohlednice („Skautský tábor oddílu Akéla Šebetov“, 679 51 Němčice u Boskovic). 
Pošta je vyzvedávána každý den a má své nezaměnitelné kouzlo, pište proto často . 
V případě potřeby můžete na tábor zavolat (nebo poslat SMS) na telefon 732269999 – 
Martina nebo 731 318 806 - Lenka. Volejte, prosím, až po 20. hodině. 

Stejně jako minulý rok i letos bude návštěvní nedělní odpoledne. Můžete se za námi 
přijet podívat v neděli 6. 7. 2014. 

https://maps.google.cz/maps?q=randulka&ie=UTF-
8&ei=uQ7yUvnKIsixhAeNrICACQ&ved=0CAcQ_AUoAQ 
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