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
4.7.2021 – 17. 7. 2021 na obvyklém místě v osadě Benátky u obce Lukavice.
● Platba tábora
Úhradu proveďte nejpozději do 25. 6. 2021.


máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte hospodáře buď emailem na
hospodar.rychnov@skaut.cz nebo telefonicky na číslo 731 604 129

● Zdravotní dokumentace nutná k přijetí dítěte na tábor
1. Prohlášení o bezinfekčnosti. Na prohlášení uvedete datum nástupu dítěte na tábor,
ne starší!
2. Zdravotní a očkovací průkaz
3. karta pojištěnce
4. potvrzení od lékaře

a. 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
5. potvrzením o testování na COVID 19 (příp. o očkování či prodělání nemoci – viz
následující komentář) při nástupu na tábor.
a. PCR test (max. platnost je 7 dní předem) ve veřejném testovacím místě. PROSÍME,
ZVAŽTE TUTO ALTERNATIVU. PLATÍ BĚHEM CELÉHO TÁBORA (není nutné
znovu testovat po 7 dnech na táboře) A NÁM TO USNADNÍ SPOUSTU PRÁCE.
DĚKUJEME (každá osoba má nárok na dva PCR testy měsíčně, tudíž Vám ho jistě
proplatí pojišťovna)
i. Rezervace lze udělat na tomto odkazu na kterémkoli z uvedených odběrových
míst
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-voleneorgany/koronavirus/odbery/odberova-mista-323239/
ii. S rezervací neotálejte, kapacity jsou omezeny
b. Antigenní test (nejvýše 72 hodin předem) ve veřejném testovacím místě. Po 7 dnech
tábora bude muset být proveden antigenní test na táboře.
c. Antigenní samotest provedený ve dni nástupu na tábor. Po 7 dnech tábora bude
proveden antigenní test na táboře.

Náklady na testování dětí před táborem nesou rodiče, přetestování na táboře bude
provedeno testy zakoupenými provozovatelem tábora.
Výjimky k testování:



Test může být nahrazen očkováním – s min. odstupem 22 dnů od prvního
očkování – nutné doložit certifikátem, případně očkovací průkazkou
nejvýše 180 dnů od průkazně prodělané nákazy covid-19 – nutné lékařské
potvrzení.



Odjezd a příjezd

Na tábor odjíždíme v neděli 4.7.2021 - v 10:00 hodin z bývalého autobusového
nádraží u prodejny LIDL v Rychnově nad Kněžnou . Sraz všech účastníků tábora je v 9:45
hodin. Z tábora se vrátíme v sobotu 17.7.2021 ve 14:00 hodin na autobusové nádraží.


Návštěvy na táboře

Jak jsme již upozorňovali, v letošním roce nebudou možné návštěvy na táboře. Neděláme
to rádi. Žádáme rodiče a příbuzné, aby toto nařízení opravdu dodrželi! Setkání s dětmi
v průběhu tábora nebude možné!


Pro kontakt s dětmi můžete využít korespondenci, kterou můžete zanést do lékárny
Dr.Max na náměstí v RK. Denně odtud bude dovážena vždy od pondělí do soboty
na tábor.



Určitě zvažujete, zda dáte dítěti na tábor mobilní telefon. Pro starší 12. let běžně
telefony povolujeme. Berte ovšem v potaz, že dostupnost signálu na tábořišti, mimo
operátora Vodafon, je mizivá. Též nemáme k dispozici el. proud. Volání lze
uskutečnit pouze v době osobního volna - po obědě a před večerním nástupem.

● 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 2.7.2021 (v 9:00 hod. začíná nakládání veškerého
materiálu na Dubince, pak odjezd do Benátek) a v sobotu 3.7.2021 na Benátkách. Úklid tábora
se uskuteční v sobotu 17. 7. 2021.
Obracíme se na Vás, rodiče, s naléhavou prosbou o pomoc při stavbě i zbourání
tábora. Za necelé dva dny musíme postavit tábor na zelené louce. Též úklid tábora a
stěhování do Rychnova nám dva dny zabere. 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

