
Odjezd na skautský tábor Pavlov 2019 
Sraz: 20. 7. 2019 v 10:00 v klubovně na faře, Náměstí 

 
Na tábor se budeme přemisťovat na kole. Na cestu stačí lehký batoh, ve kterém 

budou mít pití, svačinku a pláštěnku. Zavazadla poveze auto, mějte je tedy 

prosím označené jménem, aby si děti své zavazadlo na táboře poznaly. První 

táborové jídlo bude odpolední svačina. 

Na kolech mimo cestu na tábor podnikneme výlet, je tedy potřeba, aby kola byla 

v bezvadném stavu, bezpečnostní helma je samozřejmostí. Výlety nebudou 

přehnaně fyzicky náročné. 

 

Na sraz prosím nezapomeňte přinést: 

– vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti 

- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplňuje lékař a platí dva 

roky – ti, kteří nám jej odevzdali loni, letos nemusí) 

- kartičku pojištěnce (nebo alespoň její kopii). 

   

  

Osobní návštěvu na tábořiště prosím omezte na jednu, a to v neděli v polovině 

tábora (28. 7. 2019) v poledním klidu, tj. od 13.30 – 14.30 nebo 18.30 – 19.00. 

Kontakty v době konání tábora: 

 Vedoucí – Pavel Oulehla (702 059 553) 

 Zdravotník, zástupce vedoucího – Marie Procházková (739 918 868) 

 

Tábor končí 3. 8. 2019 v 11:00 na tábořišti (49.4606881N, 15.9205425E), kam si 

děti prosím přijeďte vyzvednout (pod odkazem je naznačená cesta na tábořiště 

z obce Pavlov). 

https://mapy.cz/s/3tTMV
https://mapy.cz/?planovani-trasy&rc=9kOM7xU82d&rs=&rs=coor&ri=&ri=15.920542627573013,49.460687935352325&mrp=&mrp=%7b%22c%22:111%7d
https://mapy.cz/?planovani-trasy&rc=9kOM7xU82d&rs=&rs=coor&ri=&ri=15.920542627573013,49.460687935352325&mrp=&mrp=%7b%22c%22:111%7d


Potvrzení o bezinfekčnosti - prohlášení zákonných zástupců 
dítěte 

Prohlášení které nesmí být starší jednoho dne 

Prohlašuji, že dítě:   ................................................................, 

datum narození:    .........................,  

bytem: .......................................................……………………………………………….………..... 

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel...), lékař nenařídil změnu režimu, okresní 
hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v 

posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které 
dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte jsem písemně uvedl(a) v 

závazné přihlášce a informoval předem zdravotníka letního tábora. 
 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení 

nebylo pravdivé. 

 

V .................................... dne .............                                            ...........podpis zákonného 

zástupce........... 

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora:    ………………………………….. 

 
 

 



Doporučený seznam věcí na tábor 

 
Obvyklé každoroční věci: 
1 tepláková souprava + 1 na spaní (ne pyžamo) 

teplá bunda, punčocháče, kulich 

trička s krátkým i dlouhým rukávem + teplá košile 

spodní prádlo, ponožky + teplé ponožky 

krátké i dlouhé kalhoty do města, krátké i dlouhé kalhoty do lesa 

plavky, pláštěnka, gumáky 

ručník, kapesníky, šátek 

prádelní šňůra, kolíčky  

prodyšný pytel na špinavé prádlo  

toaletní potřeby, toaletní papír, krém na opalování 

pohorky a tenisky 

spacák, karimatka  

dvoudílný ešus, lžíce, hrníček na čaj 

baterka (náhradní baterie a žárovka), kapesní nůž 

psací potřeby, pastelky, poznámkový blok 

knížka na čtení, případně hudební nástroj 

stará utěrka pro použití v kuchyni 

malý batoh  

náplasti  

skautský kroj (neskauti zelená-písková košile nebo tričko) 

kapesní zavírací nožík (použitelný na vyřezávání) 

 

+ pro skauty: 

KPZ, skautská stezka, uzlovačka 

 
 

 


