
SLOVENSKÝ SKAUTING
120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné

www.skautihe.sk l skautihe@skautihe.sk
Vedúci tábora: Jozef Lenarčič - 0948 655 228

Sprievodný list k letnému skautskému táboru
Milí rodičia,
sme veľmi radi, že ste prihlásili Vaše dieťa na letný skautský tábor 120. zboru. Ďakujeme za prejavenú
dôveru a zároveň Vám posielame tento list, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete
v súvislosti s táborom vedieť. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete ihneď kontaktovať.

Termín: 8. - 12. augusta 2016
Miesto: Kamienka, okres Humenné (12 km od Humenného)

Účastnícky poplatok: 50 € (pre registrovaných členov zboru)
60 € (pre neregistrovaných) - v poplatku je zahrnutá aj registrácia do

Slovenského skautingu, najmä z dôvodu úrazového poistenia.

Súrodenecká zľava: Každý ďalší člen z rodiny zaplatí o 5 € menej.
(napríklad, ak idú na tábor dvaja alebo viacerí súrodenci, tak prvý zaplatí 50 € a ostatní 45 €)

Odchod na tábor: 8. augusta 2016 (pondelok) o 8.30 hod. od skautskej klubovne
Príchod z tábora: 12. augusta 2016 (piatok) o 16.00 hod. ku skautskej klubovni

Pokyny a upozornenia:
l Kompletne vyplnenú prihlášku spolu s účastníckym poplatkom je potrebné odovzdať do

30. júna 2016 vodcovi tábora, prípadne priniesť do skautskej klubovne počas schôdzok.
l Účastnícky poplatok môžete uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

2700981304/8330 Fio banka - IBAN: SK64 8330 0000 0027 0098 1304.
l Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa podpisuje zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 18

rokov, pričom dátum nesmie byť starší ako tri dni pred začatím konania tábora. Potvrdenie od
lekára o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred konaním tábora. Tieto
potvrdenia treba odovzdať vodcovi tábora v deň odchodu na tábor.

l Prosíme, aby ste dieťa zbalili do jedného ruksaku alebo cestovnej tašky (ak sa dá), aby nebolo
ovešané ako vianočný stromček. Pri balení tiež zohľadnite, že oblečenie sa pri niektorých
aktivitách môže pošpiniť resp. poškodiť. Ďakujeme.

l Neodporúčame deťom brať si na tábor elektroniku (mobily, mp3,...) a iné cennosti.
Tieto veci sa môžu pokaziť vplyvom vlhkého prostredia a tiež narúšajú priebeh programu.
Za prípadnú stratu či poruchu takýchto vecí nezodpovedáme!

l Ubytovanie na tábore je v turistických stanoch. Spí sa na nafukovacích matracoch cca 30 cm
nad zemou v spacom vaku (spacáku). Pre hygienické potreby budú vybudované latríny. 

l Strava je zabezpečená v tábore 5 x denne od pondelka večera do piatka, čiže v pondelok
obeduje každý účastník z vlastných zásob to, čo si prinesie.

l Storno poplatky sú počítané z celkovej ceny tábora. Pri výpočte sa nezapočítava deň, v
ktorom sa tábor začína.V prípade stornovania 14 a viac dní pred začatím tábora - 30% z ceny.
V prípade stornovania 13 až 7 dní pred začatím tábora - 50% z ceny. V prípade stornovania 6
až 3 dni pred začatím tábora - 60% z ceny. V prípade stornovania 2 a menej dní pred začatím
tábora - 70% z ceny. V prípade nenastúpenia na tábor sa účastnícky poplatok nevracia. Storno
poplatky si nebudeme nárokovať v prípade hospitalizácie dieťaťa, alebo pri zrušení tábora z
dôvodov nepredvídateľných skutočností.

Doporučený zoznam vecí na tábor:
l kópiu preukazu poistenca, spacák, pevná nepremokavá obuv, oblečenie na noc do spacáku,

ľahká obuv (botasky, sandále...), ponožky, spodné prádlo, tričká (krátky, dlhý rukav), nohavice(
krátke, dlhé), letná vetrovka, sveter - mikina, skautská rovnošata (kto má), skautská šatka (kto
má), šiltovka, pršiplášť, plavky, miska na jedlo - najlepšie nerezová alebo umelohmotná,
hrnček, príbor, fľaša na vodu, hygienické potreby (zubná pasta, kefka, mydlo, uterák, opaľ.
krém,    vreckovky...), baterka, zápisník, pero, biele tričko na batikovanie.
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