Junák - český skaut
středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z.s.
Vážení rodiče,
zasíláme vám bližší informace o stanovém letním táboře, který se koná ve dnech
30.6.2019 – 13. 7. 2019 na obvyklém místě v osadě Benátky u obce Lukavice.
● Platba poukazu na tábor
Úhradu proveďte nejpozději do 15. 6. 2019. Údaje pro platbu jsou přiloženy. Máte-li
jakékoliv dotazy, kontaktujte hospodáře buď emailem na hospodar.rychnov@skaut.cz nebo
telefonicky na číslo 731 604 129.
● Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení vyplňte. Na prohlášení uvedete datum nástupu dítěte na tábor, ne starší!
Každé dítě musí prohlášení odevzdat spolu se zdravotním průkazem, kartou pojištěnce a
potvrzením od lékaře při nástupu na tábor.
●

Potvrzení od lékaře

Podle vyhl. č. 106/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb. musí mít každé dítě potvrzení
od lékaře, že se může zúčastnit zotavovací akce. Toto potvrzení má od 1.12.2017
prodlouženou platnost na dva roky (možná tedy máte pro dítě toto potvrzení z loňského roku
ještě platné). Bez potvrzení nemůže dítě (mladší 18 let) na tábor nastoupit.


Odjezd a příjezd

Na tábor odjíždíme v neděli 30.6.2019 - v 10:00 hodin z Rychnova nad Kněžnou. Sraz
všech účastníků tábora je v 9:50 hodin na parkovišti u TESCA. Z tábora se vrátíme v sobotu
13.7.2019 ve 14:00 hodin na parkoviště u TESCA.
● Seznam věcí na tábor
Orientační seznam věcí potřebných na tábor je přiložen. Po zkušenostech z minulých let,
kdy některé roky celý tábor pršelo a dny byly značně chladné, dejte dětem prosím dostatek
náhradního oblečení!!!!!
● Stavba a úklid tábora
Stavba tábora bude probíhat v pátek 28.6.2019 (v 9:00 hod. začíná nakládání veškerého
materiálu na Dubince, pak odjezd do Benátek) a v sobotu 29.6.2019. Úklid tábora se
uskuteční v sobotu 13. 7. 2019.
Obracíme se na Vás, rodiče, s naléhavou prosbou o pomoc při stavbě tábora. Za
necelé dva dny musíme postavit tábor na zelené louce. Bez Vaší pomoci to není možné
zajistit. Vezměte si, prosím, s sebou vlastní základní nářadí (montážní klíče (alespoň 13 a
17), kladivo, kombinačky, imbus klíče (5,6,7), případně akuvrtačku/akušroubovák).
Všechny formuláře a ostatní informace naleznete také na

www.skautrk.cz/tabor

S pozdravem
Zdeněk Kheil, vedoucí tábora
Kontakt:
e-mail: stredisko@skautrk.cz
tel.: 724 053 739, kontakt v době konání tábora: 776 033 047

