letný tábor vlčej svorky 2006
vedúci tábora
Jakub Vallo
Dobrovičova 7
811 02 Bratislava

02 / 527 33 634
0908 125 214

inštruktori
Rastislav Vaško, Robert Beňa, Petr Dušek, Jakub Janoušek, Matej Kamenický, Pavol Plesník, Lukáš
Sigmund, Adam Plesník, Vladislav Semak

umiestnenie tábora
Tábor leží asi 1 km južne od obce Drieňovo, okres Krupina (autom prístup len do dediny)
* pozri mapu na poslednej strane!

adresa táboriska
Ján Paška
Tábor Vlčej svorky
96251, Drieňovo

odchod na tábor
10. júla 2006 (pondelok) z Hlavnej železničnej stanice.
Zraz o 5:45 ráno vo vestibule, vlak odchádza 6:16!

príchod z tábora
25. júla 2006 (utorok) o 16:35 na Hlavnú autobusovú stanicu.

návštevy a listy
Návštevný deň bude 16. júla (nedeľa), kedy bude program v okolí táboriska. Prosíme, aby ste tento
termín dodržali, aby nebol narušovaný program tábora. Listy neodporúčame písať 3 a menej
pracovných dní pred koncom tábora (t.j. 21. 7. a neskôr), k adresátovi sa už nedostanú.
Cesta na tábor bude vyznačená od spodnej zastávky v Drieňove šípkami s nápisom: “Tábor Vlčej
svorky“.

peniaze
Na základe predbežného rozpočtu bude Tábor Vlčej svorky stáť 2800 Sk. Ak na vašom pracovisku
funguje odborová organizácia, tak je možné aby prispela vášmu dieťaťu na tábor - na základe dokladu
vydanom vedúcim oddielu. V cene je zahrnuté cestovné, strava, poistenie, požičovné, nákup a oprava
táborníckeho materiálu. V prípade, že po tábore zostatok neprevýši 100 Sk na osobu, tak bude
použitý na opravu materiálu a oddielovú činnosť.

vreckové
Do 300 Sk. Prosíme, aby ste túto sumu dodržali ako maximálnu, aby nedochádzalo k problémom
medzi deťmi a taktiež si vyhradzujeme právo v prípade nutnosti nadbytočné financie po dobu tábora
zmraziť.

vybavenie tábora
Deti budú ubytované v stanoch (po jednom až dvoch), k dispozícii bude hangár, jedáleň, umyvárka
(hygiena je povinná), vybavená kuchyňa so zásobovacím stanom a vybavená lekárnička.

zásobovanie a stravovanie
Nakupovať budeme v obci Drieňovo. Variť budú chlapci sami pod dohľadom vedúceho. Strava sa
podáva päťkrát denne. Pitný režim je zabezpečený po celý deň.

prihláška a ostatné doklady
Záväznú prihlášku treba odovzdať najneskôr do 30. 6. 2006. Každý účastník tábora musí pri
odchode na tábor odovzdať „Písomné prehlásenie rodičov“ a preukaz poistenca (môže byť aj
kópia). Preukazy poistenca budú počas tábora uschované u vedúceho, aby nedošlo k ich strate a na
konci tábora budú vrátené. Bez týchto dokladov nesmieme nikoho zobrať na tábor!
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osobná výzbroj a výstroj
Jedálenské potreby
Ešus (príp. iná nádoba na jedenie), lyžica, nôž, utierka (radšej nejakú starú, schopnú obety
v prospech čistoty), fľaša na vodu (aspoň 1,5 l). Ak máš, tak sa ti zíde aj varič na pevný alebo tekutý
lieh, prípadne plyn.
Hygienické potreby
Zubná kefka, zubná pasta, mydlo, hrebeň, uterák, 2 kotúče toaletného papiera, opaľovací krém,
vreckovky, príp. iné osobné hygienické potreby.
Potreby na spanie
Spacák (dostatočne teplý), karimatka (môže byť aj alomatka alebo nafukovačka), malý vankúš (podľa
zvyku), celta alebo deka.
Odev
Dvoje dlhé nohavice a ak máš, tak aj maskáče. Jedny slušnejšie krátke nohavice + kompletná
rovnošata a košeľa s dlhým rukávom, 6 tričiek (nezabudni si svoje oddielové tričko!), 2 svetre, 2
bermudy alebo iné krátke nohavice, tenká vetrovka, pršiplášť, 5 párov hrubých ponožiek,
minimálne 15 párov tenkých ponožiek, spodné prádlo, plavky, čiapka proti slnku, niečo na spanie
(tepláky...).
Obuv
Pevná obuv (vibramy, turistické topánky, kanady alebo iné), tenisky, sandále, potreby na čistenie
topánok.
Ostatné
Zápisník, pero, poznámkový blok, farbičky, KPZ, baterka + náhradné batérie, sviečky, kahance,
osobné lano alebo uzlovačka, šatka (treba mať ešte jednu šatku okrem šatky k rovnošate), 2 batohy veľký a malý, tenisová loptička.
Nezabudni ani na repelent, prípadne špeciálne lieky.
Zíde sa, ale nie sú nevyhnutné: ďalekohľad, UFO, fotoaparát, hudobný nástroj, ...
A ak máš nad pätnásť rokov, tak aj občiansky preukaz.

dôležité informácie na záver
Neber si zbytočne veľa vecí! Veci, ktoré sú uvedené na týchto stranách, stačia na pohodlné prežitie
tábora.
Zbaľ sa sám, bez pomoci rodičov, aby si pri balení na tábore nemal problémy.
Zbaľ sa do kvalitného batohu s hrubými popruhmi a bederným pásom.
Pri odchode na tábor si zober len toľko potravín, koľko si schopný zjesť v prvý deň tábora. Nezjedené
potraviny budú dané do spoločných zásob.
Na tábor nepatrí žiadna elektrotechnika! Neprípustné sú najmä volkmeny, mobilné telefóny a
elektronické hry.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráť na svojich členov vedenia.
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tlačivá
Toto tlačivo sa odovzdáva až pri odchode na tábor!

PÍSOMNÉ PREHLÁSENIE RODIČOV
Meno a priezvisko dieťaťa:
Rodné číslo dieťaťa:
Miesto a adresa, odkiaľ dieťa nastupuje do tábora:

Telefónne a písomné spojenie na rodičov počas tábora:

Prehlasujem, že dieťa je úplne zdravé. V rodine, ani v mieste, odkiaľ nastupuje do tábora nie je
infekčné ochorenie a hygienik, ani ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu karanténne opatrenie,
zvýšený zdravotnícky dozor alebo lekársky dohľad. Som si vedomý právnych a finančných
dôsledkov, ktoré by pre mňa vyplynuli, keby zo zamlčaných skutočností tohto prehlásenia vzniklo
zdravotné ohrozenie táborového kolektívu.
V ______________________ dňa _______________________
_______________________
podpis rodiča

Prihlášku treba odovzdať najneskôr do 30. 6. 2006. Zaplatiť môžete priamo, osobne, hospodárovi
oddielu.

PRIHLÁŠKA NA LETNÝ TÁBOR VLČEJ SVORKY 2006
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Meno:
Rodné číslo:

Adresa:
Telefón:

Číslo OP:
PSČ:

Škola:

Trieda:

Beriem na vedomie, že predčasným odchodom alebo vylúčením z tábora mi nevzniká nárok
na vrátenie táborového poplatku. Súhlasím s tým, že prípadný zostatok z tábora
neprevyšujúci 100 Sk bude použitý na opravu materiálu a oddielovú činnosť.
U svojho dieťaťa upozorňujem na (zdravotný stav, povaha…):

Prihlasujem svoje dieťa na letný stanový tábor Vlčej svorky 2006, ktorý sa bude konať od 10.
do 25. júla 2006.
V ______________________ dňa _______________________
_______________________
podpis rodiča
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Mapa
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