Tábor skautského střediska Polárka Kroměříž 2017
TÁBOŘIŠTĚ: Naše střediskové tábořiště se nachází u rybníka Kříšťan v Radenickém lese,
přibližně 2,5 km jihovýchodně od obce Radenice (vlaková zastávka Sklené nad Oslavou),
okres Žďár nad Sázavou.
ADRESA TÁBORA: Skautský tábor střediska Polárka
Jednota Radenice
Radenice 32
pošta Žďár nad Sázavou
591 01
ODJEZD NA TÁBOR: sraz v sobotu 15. 7. 2017 v 9:00 na Hanáckém náměstí
v Kroměříži. Táborníci musí odevzdat Potvrzení o bezinfekčnosti s datem 15. 7. 2017,
lékařské potvrzení a průkazku zdravotní pojišťovny.
NÁVRAT: v sobotu 29. 7. 2017 v 15:00 na Hanácké náměstí v Kroměříži
Jedeme společně pátý a šestý oddíl autobusem. Den před odjezdem si zkontrolujte web
www.polarkakm.net , jestli nedošlo k nějakým změnám.
Důležité termíny:
Zaplacení tábora: do 30. 6. 2017
Nakládání batohů: V pátek 14. 7. 2017 v 18:00 doneste před klubovnu u kostela Panny
Marie věci pro táborníky (spacáky, karimatky, krosny s oblečením), které jim budou
odvezeny na tábor autem
Návštěvní den: neděle 23. 7. 2017 od 13.00 do 16.00
VEDENÍ TÁBORA:
vůdce tábora – Vojtěch Černohorský, 739 922 828, vojtech.cernohorsky@gmail.com
zástupce – Eva Rušáková, 721 280 800, eva.rusakova@seznam.cz
zdravotník – Jakub Videman, 739 132 808, jakub.vid@gmail.com
hospodář - Eva Rušáková
Z důvodu nebezpečí poškození nebo ztráty jsou zakázány mobilní telefony,
elektronika a jiné cennosti. Na tábořišti nebude možnost telefony či jinou elektroniku nabíjet.
Telefonní spojení na tábor v případě potřeby: na vůdce 739 922 828 a zástupce 721 280 800,
volejte ideálně večer mezi 19. – 20. hodinou.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z předešlých let prosíme rodiče, aby dětem
přibalili max. 5 ks sladkostí. Prosíme rodiče o dodržení.
Budeme moc rádi za marmelády, kompoty, sterilované okurky do naší táborové
kuchyně. Pokud máte možnost, přineste do klubovny v pátek 14. 7. 2017, kdy budeme
nakládat batohy

TÁBORNICKÉ VYBAVENÍ:
spací pytel, karimatka, oblečení na spaní, bunda, svetr, tepláky, dlouhé kalhoty, krátké
kalhoty, trička s krátkým rukávem, tričko s dlouhým rukávem, skautský kroj, oddílové tričko
(pokud máš), ponožky, spodní prádlo (alespoň na týden), tlusté ponožky na spaní, kapesníky,
botasky (pohodlnou, nepromokavou obuv!!), tenisky, gumáky, sandále, plavky, čepice proti
slunci, ručník, opalovací krém, ešus, hrníček, lžíce, kapesní nůž (na loupání brambor), baterka
s náhradními bateriemi, prádelní šňůra 2,5 m (na otýpku a lasování), ramínko a obal nebo
igelitový pytel proti navlhnutí kroje visícího ve stanu, pláštěnka, toaletní potřeby, KPZ,
igelitový sáček, skautský deník, blok, propiska, pastelky, dopisní papír, obálky, známky,
batůžek, láhev na vodu, kapesné, skautská průkazka, průkazka zdravotní pojišťovny, průkazka
na vlak apod. (pokud máš), zpěvník, Repelent, popř. kytara, flétna, oblíbená knížka, laso,
stolní hra, kapsář do stanu atd.
Mějte, prosíme, vše sbalené v jednom v jednom zavazadle, ideálně krosně.

Tábořiště je vyznačenou šipkou bez čísla. U silnice ze Skleného bude v náštěvní den umístěna
směrová cedule.
Loc:49°25′30.93″N,16°5′23.669″E

