Junák – český skaut, středisko Hiawatha Brno, z.s.
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Pokyny k táboru Syrov 2022
Na následujících řádcích bychom Vám rádi stručně a přehledně podali informace k našemu
letošnímu společnému táboru oddílů vlčat a skautů z Lužánek, Fénixů a Medvíďat z Bosonoh.
Tábor je obvykle vyvrcholením celoroční činnosti v našich oddílech. Nejvíce prožitků si totiž naši
členové odváží právě z tábora. S on-line programem se to sice dá zvládnout, ale pravý off-line
program na táboře je nejen pro děti přínosným zpestřením. Aby vše klapalo, jak má, vedoucí
věnují přípravě táborů spoustu svého volného času. Čtěte tedy, prosím, následující řádky pozorně
a brožuru uschovejte na později.

1. MÍSTO TÁBORA
Pro místo letošního tábora jsme si již tradičně zvolili malebnou loučku poblíž obce Syrov
v údolí Martinického potoka. Tábořiště si mnozí z Vás jistě budou pamatovat z minulých let.
Letos ještě bohužel nevíme, jak cesty budou vypadat, tak si plánek trasy ponecháme až do
posledních pokynů.

Odkaz na Mapy.cz:mapy.cz/s/bakagabuga

Souřadnice tábora: 49.5680847N, 15.1694614E
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Cesta může být při trvalejších deštích/za mokra obtížně sjízdná, zvláště poslední úsek –
úvozová cesta k tábořišti. Zvažte proto své možnosti, pokud povezete děti individuálně.
Žádáme Vás, abyste v případě návštěvy mimo začátek a konec tábora zvážili její nutnost
a dopředu ji konzultovali s vedoucím oddílu a informovali vedení tábora. V průběhu tábora
totiž rodičovská návštěva může narušit program. Děti samotné (ať již Vaše či jiné) to také
nemusí nést dobře.
POZOR! Věnujte také, prosím, pozornost opravám silnic a dálnic.

2. OBECNĚ O TÁBOŘE
Jedná se o tábor tzv. na zelené louce. Veškeré zázemí tábora je tak budováno na míru
konkrétnímu počtu účastníků. Tábořiště je vybaveno suchými záchody, sprchou s možností
teplé vody a umývárnou. Důležité upozornění: Není zde elektřina�
�(ﾟヮﾟ�
�). Proto ani
nedoporučujeme dávat dětem elektroniku a nabízíme možnost je kontaktovat přes vedoucí.
Účastníci jsou ubytováni v podsadových stanech a indiánských tee-pee. Stravování probíhá
5× denně a program je připravován s ohledem na náročnost a nutný odpočinek. Celým
táborem prostupuje tematická táborová hra.
Nápovědou mohou být fotogalerie z našich minulých táborů: http://bit.ly/foto-tabor.
Heslo k fotoalbu lze dostat přes vedoucí jednotlivých oddílů.

3. TERMÍN A CENA TÁBORA
Pro nejnovější informace sledujte
https://www.trinactka.com/tabor-syrov.
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Syrov:

Úhradu táborového poplatku se řeší skrz vygenerovaný email, který Vám dorazí během
dubna do Vaší elektronické poštovní schránky. Termín pro uhrazení je do 16. května.

STORNO PODMÍNKY: V případě nutné nepřítomnosti dítěte z vážných rodinných
důvodů nebo nemoci (středisko může požadovat prokázání) se vrací na žádost zákonného
zástupce za každý započatý den nepřítomnosti 80 Kč. Požadavek/domluva na vrácení peněz
musí proběhnout do 30. 9. daného roku (uzavření hospodaření akce). Pokud letní tábory budou
zrušeny, kvůli epidemiologické či jiné globální situaci, vrací se celý či většinový podíl táborového
poplatku.

4. FAKTURY PRO FKSP, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Někteří zaměstnavatelé přispívají na vybrané aktivity svých zaměstnanců a jejich rodin
z fondů kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Pokud se Vás tato možnost týká, jsme schopni
vystavit fakturu Vašemu zaměstnavateli, který ji následně uhradí. Obvykle fakturujeme plnou
výši a případné vyrovnání probíhá mezi zaměstnancem a firmou. Pro vystavení faktury
potřebujeme znát:
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●
●
●

název a adresu sídla firmy,
IČ, DIČ firmy,
další zvláštní podmínky, které je nutno splnit (co má faktura obsahovat, jestli a jaké
má mít přílohy).

Dále bývá možností získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. V takovém případě
vystavujeme potvrzení dle dodaných vzorů.
V obou případech kontaktujte hospodáře tábora, obvykle vystavení netrvá déle jak několik
dní.

5. DOKUMENTY
Zde uvádíme soupis dokumentů, které je třeba před táborem vyplnit či zajistit potvrzení u
lékaře. Veškerou dokumentaci od dětí vybírají vedoucí na schůzkách, nebo v rámci domluvy.
Veškeré dokumenty bude potřeba odevzdat v papírové podobě, ale do doby, než bude
možné se scházet, je možné je posílat jako sken do emailu vedoucích oddílů. Tiskopisy
dokumentů budou k dispozici na stránkách:
http://www.trinactka.com/tabor-syrov/
Přihláška na tábor
●

závazné přihlášení účastníka na akci, souhlas s podmínkami,

Střediskový zdravotní dotazník
●
●

informace o omezeních a zdravotním stavu účastníka, které potřebujeme znát
z důvodu bezproblémového průběhu tábora,
rodiče, kteří jej vyplňovali již v minulých letech, pouze aktualizují,

Potvrzení o zdravotní způsobilosti
●
●

lékařské potvrzení s platností dva roky od vydání, potvrzuje mimo jiné absolvování
pravidelných očkování atp.,
originál (nebo alespoň barevná kopie), možnost použít posudek ze školy, vrátíme,

Kopie karty pojištěnce
●

postačuje prostá kopie, kvůli případnému ošetření u lékaře,

Potvrzení o bezinfekčnosti
●
●
●

potvrzení rodičů toho, že účastník není infekční a nesetkal se v posledních 14 dnech
s infekční osobou.
Dále, že dítě nemá vši – na táboře jsou ztížené podmínky pro jejich odstranění,
odevzdává se v den odjezdu na tábor, datum smí být maximálně jeden den staré.
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Veškeré dokumenty je potřeba v době před táborem předat v papírové podobě svému
vedoucímu. Bude vyžadována striktně správnost všech dokumentů a údajů v nich, bez ní
nebude možné se tábora účastnit!

6. DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Prosím, dodržte stanovené termíny. Následné upomínání je pro nás hodně zatěžující a
musíme mu věnovat čas, který bychom jinak věnovali přípravě programu a tábora obecně.
●
●
●
●
●

30. 4. – odevzdání přihlášky na tábor,
30. 4. – odevzdání zdravotní dokumentace (aktualizovaný střediskový zdravotní
dotazník, kopie karty pojištěnce a očkovacího průkazu),
16. 5. – zaplacení táborového poplatku,
31. 5. – odevzdání zbylé zdravotní dokumentace (originál zdravotní způsobilosti),
v den odjezdu na tábor – potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu, dodání
veškerých chybějících dokumentů v papírové podobě.

7. KONTAKTY
Před tábory jsme Vám k dispozici, rádi zodpovíme Vaše dotazy, či se domluvíme na
individuálním řešení. Ať už osobně nebo pomocí jednoho z následujících kontaktů.
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, ozve 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.
Pro poněkud staromódní, ale romantický způsob komunikace používáme tuto poštovní
adresu:

Skautský tábor střediska Hiawatha z Brna, pošta Senožaty 394 56.

Vedoucí tábora:

Vít Burian - Wabun

Zástupce vedoucího
tábora:

Bronislav Špaňhel Chicko
Bronislav Špaňhel Chicko

Hospodář tábora:

Jan Kouřil – Šewon
Vedoucí skautů:

Martin Fasora –
Raymond

Telefon:
email:
Telefon:
email:
Telefon:
email:
Telefon:
email:
Telefon:
email:

603 997 337
wabun@skaut.cz
721 971 533
chicko@skaut.cz
721 971 533
chicko@skaut.cz
602 962 273
honza.jki@gmail.com
606 910 832
mfasora@gmail.com
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Vít Burian – Wabun
Vedoucí vlčat:

Bronislav Špaňhel –
Chicko

Vedoucí Fénix:

Jan Fasora – Sten

Vedoucí Medvíďat

Zorka Pospíchalová

Telefon:
email:
Telefon:
email:
Telefon:
email:
Telefon:
email:

603 997 337
wabun@skaut.cz
721 971 533
chicko@skaut.cz
606 214 953
honza.fasora@seznam.cz
774 438 864
p.zorka@seznam.cz

8. ZÁVĚREM
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/bouráním tábora. Budeme rádi za jakoukoliv nabídku či případnou jinou
specifickou pomoc. Předem děkujeme!
Respektujte, prosím, veškeré termíny pojící se s táborem včetně jeho délky samotné.
Informace k hromadnému srazu a odjezdu budou upřesněny.
V průběhu června budou tento dokument doplněn o „Poslední informace k táboru“, který
bude zahrnovat zejména organizační informace k táboru samotnému v definitivní podobě.

Za skupinu vedoucích připravující tábor zdraví
Vít Burian – Wabun

Bronislav Špaňhel – Chicko

