Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s.
Park Lužánky, Černá Pole ev.č. 792, Brno 61300

Poslední pokyny k táboru Syrov 2017
Vážení rodiče,
začátek našeho tábora se blíží mílovými kroky, dovolte mi tedy shrnout základní informace o jeho
organizaci a doplnit další aktuální.

1. MÍSTO TÁBORA
Táboříme na tradiční louce na Vysočině nedaleko Humpolce u obce Syrov, odkud je tábořiště
přístupné po zpevněné cestě. Příjezdová cesta je naznačena na mapě.

Odkaz na Mapy.cz: mapy.cz/s/1osZl

Souřadnice tábořiště: N 49°34.144', E 15°10.116'

Téměř až do tábora vede zpevněná cesta, nicméně poslední lesní úsek může být při trvalejších
deštích/za mokra obtížně sjízdný. Zvažte proto své možnosti, pokud povezete děti individuálně.

2. OBECNĚ O TÁBOŘE
Účastníci jsou ubytováni v podsadových stanech a indiánských tee-pee. Stravování probíhá
5× denně a program je připravován s ohledem na náročnost a odpočinek. Celým táborem prostupuje
tematická táborová hra, letos na motivy poměrně známé televizní soutěže Pevnost Boyard.
Se skauty počítáme na táboře nejpozději od soboty 1. 7. (spolupodílí se na stavbě tábora),
s vlčaty v pondělí 3. 7. a členy oddílu Fénix v sobotu 8. 7. Příjezdy, prosím, organizujte do 14 hodin
v daný den. Ve stejný den, prosím, odevzdejte vedoucím prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Stravování začíná vždy večeří v den příjezdu na tábor, skauti se stravují od nedělního oběda.
Podle posledních informací lze na tábory získat kromě FKSP i další příspěvky: goo.gl/3XvxmH
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3. DOKUMENTY
Zde připomínám soupis dokumentů, které by měly být v tuto dobu již vyplněny či potvrzeny od
lékaře. Veškerou dokumentaci od dětí vybírali vedoucí na schůzkách.






přihláška na tábor
střediskový zdravotní dotazník
potvrzení zdravotní způsobilosti (od lékaře)
kopie karty pojištěnce
potvrzení o bezinfekčnosti (v den příjezdu na tábor)

Tiskopisy dokumentů jsou k dispozici na stránkách: http://www.trinactka.com/tabor-syrov/

4. KONTAKTY
V průběhu tábora, vzhledem k nedostatku elektrické energie, se může stát, že bude mít větší část
vedení mobil vypnutý. Pokud nás budete potřebovat kontaktovat a nebude daná věc urgentní,
ozveme se Vám konkrétní vedoucí zpět. Pokud půjde o neodkladnou věc, snažíme se mít vždy
alespoň jeden z vedoucích zapnutý telefon. V průběhu tábora není v našich možnostech kontrolovat
emailové schránky. Lze využít jakéhokoliv telefonického kontaktu, který svého vedoucího máte, další
kontakty jsou uvedeny v předchozích pokynech k táboru.
Pro poněkud staromódní, ale romantický způsob komunikace používáme tuto poštovní adresu:
Skautský tábor střediska Hiawatha z Brna, pošta Senožaty 394 56.

5. AKCE SPOJENÉ S TÁBOREM, POMOC RODIČŮ
Ač spoustu věcí zvládneme ve spolupráci s našimi staršími členy a snažíme se je dělat sami, rádi
uvítáme Vaši pomoc s překládáním táborového vybavení v Husovicích před a po táboře a pomoc se
stavbou tábora. Budeme rádi za jakoukoli nabídku.







Nakládání Husovic – PÁ 30. června, 15 -17 hodin na Náměstí republiky 4 (hromadný odvoz
osobního a táborového vybavení), následně hromadný odjezd na tábořiště (četa).
Stavěcí četa – navazuje nakládání Husovic a přechází plynule ve vlastní tábor. Na SO a NE 1.
a 2. 7. poptáváme pomoc rodičů. Pokud můžete s sebou dovézt i akuvrtačku, budeme rádi.
Odjezd vlčata – PO 3. července 7:45 na hlavním nádraží u pošty – více informací u Wabuna.
Odjezd Fénix – SO 8. července dle domluvy v oddíle.
Závěrečný táborák – PÁ 21. července přibližně od 19:30 – jste srdečně zváni!
Zakončení tábora a následné vyložení Husovic – SO 22. 7. po 14. hodině na táboře a poté
mezi 16. a 17. hodinou v Husovicích na Náměstí Republiky 4 (osobní + táborové vybavení).

Webová prezentace tábora na našich stránkách: http://www.trinactka.com/tabor-syrov/
Za skupinu vedoucích připravující tábor zdraví
Jakub Smejkal – Stur

