
INFORMACE k táboru 
Cesta na Olymp – Budišov nad Budišovkou 2020 

 
Údaje o táboru 

Termín konání: 3. - 16. 8. 2020  
Místo konání: Budišov nad Budišovkou 
 49.7829600 N, 17.6493447 E 
Cena tábora: 3000 Kč 
Kapacita tábora: 28 míst 

Přihlášky 

Termín odevzdání: 30. 06. 2020 
Pro závazné přihlášení dítěte je nutné odevzdat přihlášku, posudek 
o zdravotní způsobilosti, souhlas s poskytováním informací, kopii 
kartičky pojištěnce a poplatek. Vše odevzdejte vůdci/rádci nejpozději 
do výše uvedeného data.  
V den odjezdu je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti + 
léky, které dítě užívá. 

/ II / Kontakty 
 

Veronika Matějčková – Verča celý tábor +420 731 050 723 | v.matejckova@gmail.com 
Martin Uhřík – Tovaryšek celý tábor +420 736 411 471 | tovarysek.martin@outlook.cz 
Eliška Škrobáková – Lila zdravotník +420 739 956 963 | ela.skrob@gmail.com 
Karolína Možíšová – Kája první týden +420 739 649 689 | karolina.mozisova@gmail.com 
Hana Zbranková – Hanny druhý týden +420 606 707 593 | honeybe@post.cz 
 

/ III / Informace k platbě 

Táborový poplatek 3 000 Kč odevzdejte vůdci/rádci 
v hotovosti. Platbu uhraďte nejpozději do 30. 6. 2020. 
Pokud potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzení kvůli 
finančnímu příspěvku na tábor, kontaktujte nás ihned na 
email info.sestka@gmail.com. 

V ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, 
zajištění tábořiště, pořízení materiálu i náklady související se 
zajištěním programu. 

/ IV / Stavění tábora – Předtáborovka a Expedička 

Termín předtáborovky: 24. 7. (večer) – 26. 7. 
Termín expedičky:  31. 7. (večer) – 2. 8.  
Prosíme o pomoc všechny členy od skautského věku a rodiče. 
Jídlo bude zajištěno. Pokud se plánujete zúčastnit, kontaktujte 
nás na email info.sestka@gmail.com nebo se nahlaste 
některému z vůdců. 
Členové, kteří se zúčastní expedičky a budou na táboře, zůstávají 
na tábořišti a prohlášení o bezinfekčnosti mohou odevzdat už 
v pátek 31. 7. 

/ V / Odjezd a příjezd 

Odjíždět na tábor budeme v pondělí 3. 8. 2020. Sraz bude v 10:30 
na vsetínském vlakovém nádraží.  
Při odjezdu budeme od všech účastníků vybírat prohlášení o 
bezinfekčnosti a předepsané léky v uzavíratelném obalu, včetně 
popisu užívání. 
Všechny věci budou sbaleny v jednom batohu, nikdo neponese 
nic v ruce. Na tábor jedeme v kroji. S sebou svačinu na cestu. 
Předpokládaný návrat z tábora je plánován v neděli 16. 8. vlakem 
opět na vsetínské nádraží v 15:08.  
Pokud by do tábora došlo k nějakým změnám, budete včas 
informováni. 

/ VI / Další informace 

§ Kola na tábor letos nebereme. 
§ Návštěvní den bude v sobotu 8. 8., formu a bližší informace k 

návštěvnímu dni upřesníme později. Je možné, že se uskuteční 
pouze v táboře či jiné omezené míře, vzhledem k aktuálním 
hygienickým požadavkům. 

§ Prosíme rodiče, aby omezili množství sladkostí, které dětem 
sbalí.  

§ Veškeré dotazy směřujte na vůdce nebo emailem na 
info.sestka@gmail.com

/ VII / Doporučený seznam vybavení 

Ideální je oblečení bez výrazných barev, pokud možno staré, které lze i zničit. Výrazně nedoporučujeme vozit mobilní telefon, ani jinou 
elektroniku. Používání mobilů narušuje program a na tábořišti není možné zcela předejít jejímu poškození a zařízení nelze dobíjet. Pokud budete 
nutně potřebovat komunikovat s dítětem, můžete se spojit s některým z vedoucích na výše uvedených telefonních číslech. 

 
• Spací pytel 

• Karimatka 

• Celta (kdo má)  

• Malý batoh 

• Skautský kroj (košile včetně ramínka, 
šátek, turbánek, JEDNOBAREVNÉ 
dlouhé a krátké kalhoty – NE tepláky a 
jiné kalhoty s pasem do gumy, jedná se 
o slavnostní oblek – mohou být 
například rifle) 

• Oddílové tričko 

• Bunda (větrovka) 

• Kalhoty (maskáče, tepláky atd.) 

• Kraťasy 

• Mikiny 

• Pláštěnka (pončo, nepromokavá bunda) 

• Plavky 

• Pokrývka hlavy 

• Roušky látkové (alespoň 2 kusy) 

• Ponožky 

• Spodní prádlo 

• Trička (s dlouhým i krátkým rukávem) 

• Teplé věci na spaní (pyžamo) 

• Sportovní obuv (tenisky) 

• Letní obuv (např. sandály) 

• Turistická obuv (pohorky) 

• Ručník a osuška 

• Kartáček a pasta na zuby 

• Mýdlo a šampon 

• Opalovací krém  

• Repelent 

• Kapesníky (lepší plátěné) 

• Plátěný pytel na špinavé prádlo 

• Baterka (ideálně čelovka) 

• Utěrka 

• Ešus, příbor, hrnek (zabaleno v látkovém 
pytlíku na pověšení) 

• Láhev na výpravy 

• Zavírací nůž 

• Šátek na hry (ne skautský) 

• Uzlovačka 

• Skautský deník a psací potřeby 

• KPZ a šitíčko 

• Peníze (něco málo na útratu) 

• Kostým na téma Řeckých bohů
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