
Informace o táboře
1 Pořadatel tábora

Junák - český skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. ₋ 18. oddíl Templáři

1.1 Táborový řád 

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen dodržovat nařízení 
vedoucích tábora. Hrubé porušení táborového řádu či neuposlechnutí vedoucího 
může vést až k vyloučení dítěte z tábora.

Účastník, který byl vyloučen z tábora nebo předčasně ukončil pobyt bez včasné 
domluvy s vedoucím tábora, nemá nárok na jakoukoli finanční kompenzaci a 
rodiče zajistí jeho dopravu domů na vlastní náklady. Tomuto nepodléhají 
účastníci, kteří museli ukončit tábor kvůli nemoci.

2 Adresa tábora

18. Oddíl Templáři Zlín

Skaut ‘jmeno_skauta’
Česká pošta
Slavětín 59, 
783 24 Slavětín 

3 Kontaktní osoby

Ondřej Hájek Vedoucí tábora +420 603 105 222
Aleš Jaroš Zdravotník, zástupce +420 775 346 634
Tomáš Pekař Hospodář +420 724 585 283

Tábořiště u obce Luká, Javoříčko, okres  Olomouc, 

49.6810314N, 16.9093781E (dle mapy.cz)

4 Doplňující informace o táboře

Doporučujeme nebrat žádné dražší elektrické přístroje. Na tábořišti nebude
možnost využití elektřiny. V případě nutnosti využijte prosím telefonního čísla na
členy vedení tábora. Vždy alespoň jeden mobil bude aktivní. Děkujeme.

Na oddílových stránkách http://www.skauti-zlin.cz bude možno stáhnout
následující dokumenty k účasti na tábor:

❏přihláška na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti
❏posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
❏úplný seznam vybavení skauta na tábor

Tyto dokumenty by měly být k dispozici začátkem června na oddílových stránkách.

4.1 Základní informace o chodu tábora

Na táboře se bude spát v podsadových stanech. Táborníci si sami budou vařit
v táborové kuchyni pod dohledem kuchaře. Jídlo bude zajištěné pětkrát za den.
Během tábora budeme hrát celotáborovou hru. Dítě vybavte vhodnou
karimatkou, spacákem a svítilnou.

4.3 Příjezd, odjezd a vybavení účastníka

Plánovaný příjezd dětí na tábor je mezi 15:00 a 15:30 hodinou. Plánovaný odjezd
je mezi 9:30 a 10:30. Další informace je možné získat u vedení tábora nebo na
oddílových stránkách http://www.skauti-zlin.cz.

Veškeré informace o povinném i doporučeném vybavení naleznete v dokumentu
Vybavení táborníka. Pamatujte, že je vše vhodné zabalit do kufru (udržuje se
v něm lépe pořádek), je vhodná i sportovní taška.

Schůzka s rodiči proběhne  27. června 2019 v 18:00 hod na klubovně. 

Se stiskem levice
Ondřej Hájek - Vůdce oddílu

“Každý ocení nějaký dopis z domova, ať se
jedná o psaní nebo drobný (!) balíček
s překvapením.”

Skautský pošťák


