Tábor 88. oddílu
skautů od sv. Augustina
Termín:

30. 6. – 14. 7. 2018 Brzkov

Místo konání:

Brzkov – tradiční tábořiště našeho oddílu. Louka se nachází nedaleko Přibyslavi a je ve
vlastnictví našeho střediska, stojí na ní srub, na který jezdíváme i během roku.

Cena tábora:

2 700,- Vedoucí (18+) mají slevu, ale v průběhu roku nejsou za svoji činnost placeni.
Úhradu lze provést platbou v hotovosti proti pokladnímu dokladu, složenkou nebo
převodem z účtu. Účet našeho střediska je u banky Fio banka a.s., jeho číslo je
4 010 038 908/2010, jako variabilní symbol je třeba použít rodné číslo účastníka. Pokud
budete žádat o příspěvek zaměstnavatele, vystavíme Vám fakturu dle postupu uvedeného
na našich internetových stránkách střediska (www.axinit.skauting.cz/spisovna/)
Přihlášku na tábor odevzdejte do 3. 6. 2018. Platbu je třeba uhradit do 16. 6. 2018.

Cíl tábora:

Cílem skautských táborů je rozvíjet kladné vlastnosti hochů. Vést k zodpovědnosti k sobě
i okolí. Zocelit je a prohloubit jejich vztah k přírodě. Naučit je nové dovednosti, umožnit
radovat se z dobře odvedené práce, motivovat k všestranné aktivitě a k týmové
spolupráci. Na rozdíl od jiných táborů je skautský tábor méně početný a všichni jeho
účastníci se navzájem znají z akcí během roku. Prostředí tábořiště měli všichni možnost
poznat na víkendových akcích na srubu, a tak pojedeme na všem známé místo.

Adresa tábora:

Jméno účastníka
LT 88. Oddílu JUNÁKA Brno
Brzkov
Pošta Polná
PSČ 588 13

Sraz:

30. 6. 2018 v 7:45 v hale Hlavního nádraží. Přijďte v kroji!
Prosíme o DOCHVILNOST! (vlak R 986 Sázava)

S sebou na sraz:
V čitelně podepsané obálce:
➢ kartička zdravotní pojišťovny – lépe jen čitelná kopie
➢ potvrzení o bezinfekčnosti vyplněné ke dni odjezdu *
➢ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platnost 12 měsíců) *
➢ vyplněnou „kartu“ o zdravotním stavu dítěte *
➢ Odpočítané (s jistou rezervou) dávky léků a rozpis dávek pro zdravotníka. Prosíme,
abyste případné závažné zdravotní problémy, podrobněji konzultovali předem se
zdravotníkem akce (Jan Zagata, 736 408 442, janzagata@seznam.cz), na srazu nebude
příliš mnoho času.
➢ Jeden batoh na záda a max. malý batůžek velikosti žebradla s věcmi na cestu včetně
vlastního oběda. Na sebe kroj a pevnou obuv.
Návrat:

14. 7. 2018 v 15:40 tamtéž, vlakem od Prahy (R 981 Lipnice).
Vyčkejte prosím na vydání zdravotní dokumentace a dalších informací.

Telefony po dobu tábora:
Přes den jsou telefony vypnuty. Každý večer je zapínáme a kontrolujeme případné zprávy
či zmeškaná volání. Ke komunikaci s vedoucími využijte tato čísla. Pokud je to možné,
pište konkrétní SMS a my vám na ni budeme reagovat SMS či voláním.
Václav Chvíla
– vedoucí tábora
775 586 600
Holubice 120, Holubice, 683 51
v.chvila@seznam.cz

Jan „Trabant” Zagata
– zdravotník tábora
– zástupce vedoucího tábora
736 408 442
janzagata@seznam.cz

* Tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení na oddílovém webu (www.88oddil.cz/stahuj/)

V případě, že o prázdninách nebudete k zastihnutí na nám známých kontaktech, uveďte prosím na přihlášku
a též na obálku zdravotní dokumentace nový, popř. přechodný kontakt.
Návštěvní den:

Návštěvní den bude výhradně v pátek 13. 7. 2018. Návštěvy budou začínat po poledni
(cca v 15 hodin), Váš příjezd je naplánován v průběhu poledního klidu. Návštěvní den
bude volně probíhat bez pevného programu až do slavnostního zakončení táborovým
ohněm, kde proběhne vyhlášení celotáborové hry a všech úspěchů Vašich dětí.

Jak se dostat do tábora:
1) Brzkov leží na silnici č. 351 mezi Přibyslaví a Polnou (přes Polnou se vydáte, pojedete-li
po dálnici).
2) Tábor se nachází asi 2 km od Brzkova SVV směrem.
3) V Brzkově za kulturním domem je parkoviště k odstavení automobilu
(ke vjezdu do lesa je nutné povolení).
4) Cestou mírně vzhůru po asfaltové cestě kolem nové haly u ZD a rybníčku na konci
vesnice.
5) Dále polní cestou asi 400 metrů na rozcestí v poli (kolečko na mapě), zde pokračovat
rovně k lesu, po pravé straně je vodárna, zde je také možnost odstavit auto.
6) Před lesem je po pravé straně transformátor.
7) Cestou lesem 600 metrů (neodbočovat z hl. cesty) na křižovatku, kde se cesta stáčí přímo
na hráz rybníka. Naleznete zde potok tekoucí cca rovnoběžně s cestou po níž jste přišli a
přetékající přes odbočku vlevo. Proti proudu tohoto potoka je náš tábor.
GPS:

49°31'55.905"N 15°45'21.128"E

Tipy:
➢ Po slavnostním zakončení tábora na návštěvním dni můžete své děti odvézt domů nebo
přespat ve stanech na táborové louce či v lese.

