
Informace pro rodiče o táboře Stvolínky 2018 
 

 
• Začátek: 

o Sobota 30. 6. dopoledne kolem 10. hodiny na tábořišti ve Stvolínkách 
Prosíme rodiče o pomoc se stavěním tábora a dopravou dětí na tábor. Uvidíte tak mimo jiné i to, 
kde Vaše děti stráví příštích 14 dní. 

• Konec:  
o pátek 13.7. večer nebo sobota 14.7., dopoledne na tábořišti ve Stvolínkách (případně podle 

individuální domluvy na dopravě kluků do Liberce) 
o V pátek 13. 7. proběhne návštěvní odpoledne rodičů, kdy je možné přijet a prohlédnout si 

tábořiště a okolí. Večer bude společná večeře a posezení u ohně. Kdo bude chtít, může odjet 
v průběhu odpoledne nebo zůstat do večera či přespat do soboty.   

• Tábořiště: U Dolanského rybníka, osada Malý Bor u Stvolínek nedaleko České Lípy 
• Ubytování:  

o Tee-pee, podsady – zatím není jisté, kdo bude spát v podsadách a kdo v týpkách, Dáme vám 
ještě do konce května vědět.  

o WC Toi-Toi 
o Zastřešená kuchyně a jídelna 

• Jídlo: táborová kuchyně, 5 jídel denně, pitný režim během dne 
• Doprava:  

o Rádi bychom vyřešili dopravu na tábor pomocí aut rodičů. Přivezení, pomoc se stavěním 
tábora, návštěvní odpoledne a odvoz domů. Vytvoříme tabulku pro možnou spolujízdu. 

o Kdo nepojede vlastním autem, bude moct bednu nebo kufr přivézt do klubovny, odkud ji 
odvezeme s ostatním materiálem. 

• Dopisy a balíčky: 
o Bude možné posílat dětem dopisy a balíčky přes místní obchod, adresu dostanete se 

závěrečnými informacemi před táborem  
o Jídlo (buchty, bonbony apod.) bude ale spravedlivě rozděleno mezi všechny členy tábora. 

Jednak kvůli tomu, aby si jídlo dlouho nenechávali a nezkazilo se a také tím předcházíme 
závisti, která tím zpravidla vzniká. 

• Zprávy z tábora: 
o Cca po 2-3 dnech budeme krátce informovat na facebooku o aktuálním dění na táboře. 

• Cena: zaplatit do 1. 6.2018 
o 3 200,- Kč, sourozenci 3 000,- Kč 
o Hotově nebo na účet Flotily: FIO Banka, č.ú. 2100230822/2010 
o VS: datum narození ve tvaru RRMMDD 
o Do poznámky jméno nebo přezdívku 

 
• Táborové dokumenty:  

o Přihláška - odevzdat do 18.5.2018 alespoň oscanované 
▪ Do začátku tábora pak nutné odevzdat fyzicky originál 

o Posudek o zdravotní způsobilosti – od lékaře 
▪ platí od 2018 už na 2 roky 

o prohlášení o bezinfekčnosti, kontakty, ... 
▪ těsně = max. 3 dny před táborem 

o seznam věcí 
▪ podepisovat věci, vlčata povinně 

• Kontakt v době tábora: 
o Bodie - Lukáš Arient: 725 265 926 
o Slávek - Slavomír Pešula:  734 422 148 
o Kamila – Kamila Lubasová 724 073 669  

 
Volejte prosím mezi 18:00 a 19:30 
 

Veškeré informace a dokumenty na http://flotila-liberec.cz/tabor_2018  

http://flotila-liberec.cz/tabor_2018

