
SLOVENSKÝ SKAUTING – 112. zbor Prameň Prešov - Sekčov
Jurkovičova 3, 080 01 Prešov; Tel.: +421 904 668 459; e-mail: 112pramen@gmail.com

112pramen.org

Sprievodný list ku skautskému táboru 2021

Milí naši rodičia,

Veľmi sa tešíme, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na letný skautský tábor 112. zboru.
Ďakujeme za prejavenú dôveru a zároveň Vám posielame tento sprievodný 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.

0904668459
jakubkorecko@112pramen.org

Jakub Korečko – 404
Vodca tábora

Miesto tábora
● Lúka pod oblíkom (https://sk.mapy.cz/s/lefatonebe), obec Petrovce
● 48.9675972N, 21.4664981E

1 - táborová lúka
2 - parkovisko s rampou

Najlepší prístup na lúku je z obce
Petrovce po žltej značke. Na
vyznačenom mieste je väčšie
parkovisko a zároveň začiatok zákazu
vjazdu s rampou. Od rampy na lúku to
je približne 2,5 km. Po peknej
asfaltovej ceste.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.

Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.

mailto:jakubkorecko@112pramen.org
https://sk.mapy.cz/s/lefatonebe
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Dátum
● 12-26.7.2021 pre starších skautov
● 19-25.7.2021 pre vĺčatá a mladších skautov

Tento rok sa budú už aj starší skauti podieľať na kompletnej výstavbe a skladaní tábora, preto
nepôjdu domov už v nedeľu s vĺčatami.

Odchod na tábor
Z dôvodu cestovania na tábor v dvoch rovnako veľkých skupinách bude pravdepodobne na
transport použitá verejná doprava v kombinácii s autom na odvoz batožiny pre oba termíny
nástupu na tábor. Stretnutie bude pri Kostole Krista Kráľa a následne vyrazíme na cestu. Presný
čas ešte upresníme.

Príchod z tábora
● vĺčatá a mladší skauti (25.7.2021) - zabezpečujú rodičia (detaily upresníme - rodičia

môžu prísť do tábora len na otočku, čo ale nebráni urobiť si pekný výlet v okolí tábora)
● starší skauti (26.7.2021) - spoločne popoludní (detaily upresníme)

Návštevný deň
Z dôvodu epidemiologických opatrení nebude možné prísť na návštevu tábora.

Potrebné dokumenty na tábor
Vyplnená prihláška do 23.6.2021 a zaplatený poplatok do 30.6.2021.
Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 30 dní pred konaním tábora.
Možné stiahnuť z webu tu. Priniesť ho je potrebné ku autobusu v deň odchodu.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Podpisuje ho zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako
18 rokov, pričom dátum nie je starší ako jeden deň pred začatím konania tábora. Možné
stiahnuť z webu tu. Priniesť ho je potrebné ku autobusu v deň odchodu.
Negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo potvrdenie o výnimke.
Vyhlásenie o účasti na tábore (v prípade neplnoletého účastníka)

PCR test
Podľa usmernenia úradu verejného zdravotníctva je potrebné aby každý, kto sa zúčastňuje
tábora mal v čase nástupu negatívny RT-PCR test. Táto povinnosť neplatí pre osoby:

● ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá
dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.

Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.

https://112pramen.org/sites/default/files/2021-06/zdravotna-sposobilost-dieta.pdf
https://112pramen.org/sites/default/files/2021-06/vyhlasenie-bezinfekcnost.pdf
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● ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá
dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

● ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky
proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19

● ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej
látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180
dní od prekonania ochorenia COVID-19

● ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180
dňami

● do 10 rokov veku

Ak Vaše dieťa nespĺňa niektorú z týchto výnimiek je potrebné ho prihlásiť na
testovanie čo najskôr. Formulár je dostupný na stránke (odkaz v QR kóde):
https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/. Pri prihlasovaní
označte ako dôvod – Idem na denný alebo pobytový tábor a vyplňte údaje
podľa inštrukcií nižšie.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.

Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
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Dátum začiatku tábora: 12.7.2021 resp. 19.7.2021 (kedy nastupuje Vaše dieťa do tábora)
Názov tábora: Skautský tábor Petrovce
Miesto, kde sa tábor koná: Petrovce

Pokyny a upozornenia
● Prihlášku je potrebné vyplniť do 23.6.2021.

● Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 30.6.2021, prípadne je možná
individuálna dohoda s vodcom tábora. Po tomto termíne už nie je možné dieťa na tábor
prihlásiť.

● 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. My
nepreberáme zodpovednosť za žiadnu elektroniku na tábore.

● Prosíme, aby ste dieťa zbalili do jedného ruksaku alebo cestovnej tašky - eliminujete tým
riziko straty batožiny pri transporte a zjednodušíte nám manipuláciu. Pri balení tiež
zohľadnite, že oblečenie sa pri niektorých aktivitách môže pošpiniť, resp poškodiť.

● PRVÁ ZABEZPEČENÁ STRAVA JE VEČERA V DEŇ PRÍCHODU NA TÁBOR. POČAS
PRVÉHO DŇA PRÍCHODU NA TÁBOR (12.7/19.7) JE TEDA DO VEČERE STRAVA Z
VLASTNÝCH ZÁSOB.

Odporúčaný zoznam vecí na tábor
● pevná nepremokavá obuv (turistické topánky, gumáky), ľahká obuv (botasky,

sandále...),oblečenie na noc do spacáku (termo, teplé oblečenie!), tričká (krátky, dlhý
rukáv), nohavice (krátke, dlhé), sveter, letná vetrovka, pršiplášť, ponožky, spodné prádlo,
šiltovka, plavky

● spacák, karimatka, miska na jedlo- najlepšie nerezová alebo umelohmotná s rúčkou alebo
uškom na teplú stravu, hrnček - taktiež s uškom, 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, lieky na alergie

● Nevyhnutné: minimálne 3 ks vlastných rúšok alebo obdobného oblečenia na prekrytie
dýchacích ciest (pri cestovaní a podobne), povolenie na účasť na tábore (PCR test alebo
potvrdenie o výnimke)

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka.
Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti.

Slovenský skauting je členom svetových organizácií WOSM a WAGGGS.


