
 

Sprievodný list ku skautskému táboru 

 

Milí naši rodičia, 

 

veľmi sa teším, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na letný skautský tábor 112. zboru. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a zároveň Vám posielame tento list, ktorý obsahuje všetky 

potrebné informácie, ktoré potrebujete v súvislosti s táborom vedieť. V prípade 

akýchkoľvek nejasností alebo otázok, kontaktujte radcu Vášho dieťaťa, alebo priamo mňa, 

ako vodcu tábora. 

 

0949 775 130 

zuzulinka.hrabcakova@gmail.com 

 

Nezábudka- Zuzana Hrabčáková 

vodkyňa tábora 

 

 

Miesto- lúka Mangerovka, obec Jakubany 

  N 49°11.689' E 020°40.692' 

 

 

 

 

 

1- značka zákaz vjazdu 

2- táborová lúka 

 

Cesta od 1 ku 2 je cca 4 km, ktoré je potrebné prejsť pešo.  

Tento rok sa vyberáme táboriť do pásma hygienickej ochrany 

vodného zdroja, preto musíme rešpektovať pravidlá, ktoré nám 

určil príslušný urbariát. 

Parkovanie je možné za dedinou pozdĺž cesty, po značku 

ZÁKAZ VJAZDU.  

Nejazdite prosím s autami až na táborovú lúku.   

 



 

Dátum: 15.-21.7. 2019- vĺčatá 

             15.-29.7.2019- skautky  a skauti 

 

Odchod na tábor: 15.7. na obed- čas upresníme 

Príchod z tábora- vĺčatá 21.7.- zabezpečujú si rodičia počas návštevného dňa 

    - skauti 29.7. –popoludní- čas upresníme 

Návštevný deň- 21.7.- budeme veľmi radi ak nás tento deň prídete pozrieť, ponúkame 

Vám guľáš, svätú omšu, táborovú atmosféru a hlavne pokoj prírody   

 

Pokyny a upozornenia 

 Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať do 30.6.2019 radcovi, alebo zaslať 

emailom. 

 Účastnícky poplatok je potrebnú uhradiť najneskôr do 30.6.2019, prípadne je možná 

individuálna dohoda s vodcom tábora. Po tomto termíne už nie je možné dieťa na tábor 

prihlásiť. 

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpisuje zákonny zástupca dieťaťa mladšieho ako 18 

rokov, pričom dátum nie je starší ako jeden deň pred začatím konania tábora. Priniesť je ho 

potrebné ku autobusu v deň odchodu. 

 Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred 

konaním tábora. Priniesť je ho potrebné ku autobusu v deň odchodu. 

 Prosíme, aby si deti na tábor nebrali akúkoľvek elektroniku, mobilné telefóny a iné cennosti, 

ktoré sa jednako nevyužijú , a môžu sa poškodiť alebo stratiť. Taktiež ich nebude možné 

nabiť. Spojiť sa s dieťaťom môžete cez vodcu tábora, alebo oddielového vodcu. 

 V PRVÝ DEŇ TÁBORA- 15.7. JE STRAVA Z VLASTNÝCH ZÁSOB 

 

Doporučený zoznam vecí na tábor 

 pevná nepremokavá obuv, ľahká obuv (botasky, sandále…),oblečenie na noc do spacáku 

(teplé oblečenie!), tričká (krátky, dlhý rukáv), nohavice (krátke, dlhé), sveter, letná vetrovka, 

pršiplásť ponožky, spodné prádlo, šiltovka,  plavky 

 spacák, karimatka, miska na jedlo- najlepšie nerezová alebo umelohmotná, hrnček, príbor-

stačí lyžica, vreckový nôž, fľaša na vodu, ruksak na výpravy, hygienické potreby (zubná 

pasta, kefka, mydlo, šampón, uterák, opaľovací krém, vreckovky…), baterka, skautský 

zápisník, pero, KPZ, uzlovačka, vhodná aj celta 

 skautská košeľa/ oddielové tričko, skautská šatka 

 kartička poistenca, lieky ktoré dieťa pravidelne užíva  

 Prosíme, aby ste dieťa zbalili do jedného ruksaku alebo cestovnej tašky- od miesta 

vystúpenia z autobusu do táboriska je kus cesty. Pri balení tiež zohľadnite, že 

oblečenie sa pri niektorých aktivitách môže pošpiniť, resp poškodiť. 


