
Tábor 2016 Kunčina Ves 

 

Vážení rodiče, 

posíláme Vám důležité informace k letošnímu táboru. 

 

Termín:  sobota 2.7. – sobota 16.7.2016 

Místo:   tábořiště Kunčina Ves (Blansko), 49°26'32.4"N 16°28'51.9"E  

 

Zajištění tábora: 

Na táboře bude přítomen tým činovníků s potřebnou kvalifikací, zdravotník se způsobilostí na 

zdravotní zotavovací akce a kuchař. 

Vedoucí tábora:  Adéla Bílková, adla.cz@seznam.cz, 737 337 687 

Zástupkyně vedoucí:  Zuzana Pleningerová, zuzana.pleningerova@seznam.cz, 776 706 377 

V případě, že nás během tábora nezastihnete na příjmu, napište nám SMS. Jakmile to bude 

možné, odpovíme Vám 

 

Odjezd na tábor a vybírání zavazadel: 

Vybírání zavazadel a sraz dětí proběhne v sobotu 2. července v 6.30 hod. u skautské klubovny 

ve Slatiňanech, odkud se společně přesuneme na vlakové nádraží. Vlak odjíždí v 8.00 hod., proto 

prosíme o dochvilnost. 

U odevzdávání zavazadel vybereme posudek o zdravotní způsobilosti, který je vyžadován na 

základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 148/2004 Sb., 

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Formulář posudku přikládáme k těmto 

informacím. Všichni účastníci mladší 15 let musí mít tento posudek povinně potvrzen od lékaře. 

Dále vybereme kartičky pojišťovny, zdravotní průkazy a prohlášení o bezinfekčnosti 

s datem 2.7.2016 (opět přikládáme k těmto informacím). 

S sebou do malého batohu na cestu:  

pláštěnku, jídlo a pití do odpoledne, oblečení podle počasí, skautský šátek, kouzelnický hábit. 

Prvním společným jídlem bude sobotní večeře. 
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Návrat: 

sobota 16.7.2016 ve 15.27 hod. na vlakové nádraží ve Slatiňanech. U klubovny pak budou 

k rozebrání zavazadla a doklady. 

 

Poštovní adresa tábora: 

Skautský tábor Junáka Slatiňany  

Jméno účastníka 

p. Eva Havelková 

Kunčina Ves č. 6 

679 71 Lysice 

 

Návštěvní den: 

Návštěvní den se bude konat v sobotu 9.7.2016 od 13. do 18. hod. Návštěvní den je plánován 

tak, aby rodiče, kteří mají děti také na táboře skautů a vlčat na tábořišti Spálená Valcha, stihli 

navštívit oba tábory.  

Pokud budete chtít vzít své dítě mimo tábor, je nutné o tom informovat pověřenou vedoucí! 

Prosíme, dodržujte toto pravidlo, abychom někoho zbytečně nehledali.   

Na místě budou přítomny směrovací tabule až k táboru. Parkování je možné v obci Kunčina Ves, 

na tábořiště, prosíme, nevjíždějte. 

 

Zároveň žádáme všechny, aby nenavštěvovali tábor nad rámec oficiálních návštěvních 

dnů! Děkujeme za pochopení. 

 



Elektronika na táboře: 

Doporučujeme zanechat elektronika typu mobilních telefonů, přehrávačů apod., doma. Existuje 

značné riziko jejich poškození. Zároveň za tyto věci nezodpovídáme. Zkusme si vystačit 

s dopisním papírem. Vedení tábora bude k zastižení na výše uvedených mobilních telefonech 

v době poledního klidu (13-14 hod.). Vzhledem k možnému špatnému pokrytí tábořiště signálem 

mobilních oprátorů pište spíše SMS a jen v nutných případech. Pokud by se v táboře objevil 

vážný problém, budeme Vás informovat. 

 

Na tábor se těší celý realizační tým 

Pomněnka, Plevelka, Jíťa, Jahů, Riki, Terky, Ája, Anežka, Bětka, Verča, Kamča, Lucka, Lída, Ráchel, 

a další 

 

 

 


