
Závěrečné informace o táboře Stvolínky 2021

Prázdniny se kvapem blíží a s nimi i plánovaný letní tábor. Posíláme Vám několik upřesňujících informací, věnujte jim
prosím dostatečnou pozornost.

Začátek a konec tábora Stvolínky

● Začátek:
● Roveři: středa 30.6. nejdéle v 10:00 u klubovny (čím dříve, tím lépe)
● Skauti: čtvrtek 1. 7. v 8:00 na nádraží ČD v Liberci (bez beden, v krojové tričku bez šátku)
● Vlčata a skautky: sobota 3. 7. v 10:00 na tábořišti ve Stvolínkách u osady Malý Bor
● Jak jsme již dříve avizovali, prosíme rodiče vlčat a skautek o dopravu dětí na tábor a rodiče všech o dopravu z

tábora. Po zkušenostech z minulých let si myslíme, že se všichni rodiče i děti vejdou do nějakých aut. Dejte nám
prosím co nejdříve vědět, zda děti na tábor přivezete a zda máte v autě ještě nějaká další volná místa. My se
následně postaráme o to, aby měl každý s kým jet. Mapa: https://mapy.cz/s/2M29K

● Vyplňte prosím dotazník ohledně příjezdu a odjezdu: https://forms.gle/by814SeVxznnpoWG6
● Skauti jedou letos na tábor vlakem. Táborovou bednu s věcmi odevzdáte do klubovny v pondělí během testování

(případně lze i v úterý v čase 16:30-18:30). S sebou do vlaku si vezmete batoh se zbytkem věcí, svačinou a pitím.
Pokud se spacák nevejde do bedny, je možné ho mít samostatně, pořádně zabalený v obalu a daný do pytle
nebo tašky se jmenovkou.

● Roveři mohou také využít možnosti odevzdat táborové bedny v pondělí nebo v úterý do klubovny.

● Konec: všichni v sobotu 17.7. ve Stvolínkách. Příjezd možný od rána, odjezd nejpozději ve 12 hodin.
● Letos vzhledem ke Covidu a z toho vyplývajících zákazů/doporučení nebude v pátek obvyklé návštěvní

odpoledne s programem a opékáním buřtů a přespáním do soboty.
● Tábor nebouráme, tedy v sobotu je možný odjezd už od rána.
● Pro koho rodiče nepřijedou, zajistíme odvoz buď jinými rodiči, nebo námi.

Dokumenty k odevzdání na začátku tábora

Při předání kluků budeme vybírat následující dokumenty:
● Přihlášku (kdo ještě fyzicky neodevzdal)
● Průkaz pojištěnce - kopie nebo originál
● Očkovací průkaz - kopie popsaných stran nebo originál
● Lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti – kopie nebo originál
● Prohlášení o bezinfekčnosti 2021 covid (nenahrazuje “Prokázání bezinfekčnosti covid” - test atd)
● Prokázání bezinfekčnosti covid - očkování / nemoc / test - není potřeba pokud projdete hromadným testováním. Kdo

nebude testován hromadně v klubovně (skauti, roveři a dospělí v pondělí 28.6. od 16:30, vlčata ve středu 30.6. od
16:00), musí bezinfekčnost prokázat jednou z daných možností:

o PCR test (nejvýše 7 dní předem) - vytištěné potvrzení nebo přeposlaná SMS na 725265926
o antigenní test (nejvýše 72 hod předem) - vytištěné potvrzení nebo přeposlaná SMS na 725265926
o antigenní samotest při předání
o čestné prohlášení / potvrzení o testu ze školy / zaměstnání (test nejvýše 72 hod předem)
o 22 dní od 1. dávky očkování - vytištěný výpis z https://ocko.uzis.cz/ / kartička očkování / covid pas
o 180 dní od prodělané nemoci - vytištěné potvrzení
o Při využití PCR testu, očkování nebo prodělané nemoci je prokázání bezinfekčnosti platné pro celý tábor.

Při využití ostatních možností je nutné se po 7 a 14 dnech tábora přetestovat vlastním antigenním
samotestem.

● Formulář obsahující
o Prohlášení o bezinfekčnosti (podpis rodiče musí být nejdéle den před odjezdem na tábor)
o Kontakty na rodinné příslušníky dostupné během tábora
o Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
o Pokud vaše dítě užívá pravidelně nějaké léky, vyplňte prosím „Seznam užívaných léků” a připište

informaci, zda je třeba na něj v tomto směru dohlédnout.

https://mapy.cz/s/2M29K
https://forms.gle/by814SeVxznnpoWG6
https://ocko.uzis.cz/


S sebou – co nebylo v seznamu nebo upřesnění

● Zavazadla: bednu nebo kufr. Pokud do Stvolínek nejedete vlastním autem, tato zavazadla je možné přivézt v pondělí
na testování do klubovny a my je přivezeme společně s materiálem.

● Skauti a skautky budou mít každý 2 kulaté dřevěné tyče o průměru 5-7 cm délky 2m na postel. Lze sehnat např.
v OBI apod. Ti, co kupovali tyče loni nebo je mají z dřívějších let, si nové kupovat nemusí. Lze využít i kovové tyče
nebo dřevěné trámky podobných rozměrů a únosností.

● Námořnické pruhované tričko: každý bude potřebovat modrobílé pruhované tričko. Kromě e-shopů by mohlo jít
sehnat také v Adrenalin Centru v ulici Na Bídě nebo v armyshopu na Soukenném náměstí.

● 2x respirátor

Kontaktní údaje v době tábora

● Ketcha - Marek Niesig: 732 317 795
● Bodie - Lukáš Arient: 725 265 926
● Kamila – Kamila Lubasová: 724 073 669
● Benjí - Tomáš Kučera: 777 688 692
● Volejte prosím mezi 19:00 a 20:00 nebo napište SMS a zavoláme zpět

Dopisy a balíčky:
o POUZE PŘES PANÍ FLEKLOVOU, viz rámeček:

Zprávy z tábora

Zhruba každý 2. – 3. den budeme na veřejně přístupné (bez nutnosti přihlášení na FB) stránky Flotily na Facebooku
a instagramu vyvěšovat zprávy z tábora, takže budete mít aktuální informace o dění na táboře:
https://www.facebook.com/flotila.liberec https://www.instagram.com/flotila.liberec/

Stavění tábora

Letos pomoct se stavbu tábora nepotřebujeme, zvládneme to vlastními silami.

Návštěvní den rodičů
Letos vzhledem ke Covidu a z toho vyplývajících zákazů/doporučení nebude v pátek obvyklé návštěvní odpoledne

s programem a opékáním buřtů a přespáním do soboty.

Doprava věcí

Děti budou mít na tábor dvě zavazadla. Doporučuje se jedno pevné (bedna, kufr) s většinou věcí a jedno menší,
příruční na cestu, které se bude hodit i na výlety (batoh, do kterého se vejde spacák a pár věcí). Pokud nejedete na
tábořiště vlastním autem, bude možnost nechat větší zavazadlo odvézt spolu s ostatním materiálem.

Vybraná táborová pravidla

● Na tábor je možné dětem poslat balíček (dokonce je to i s radostí vítáno), ovšem platí pravidlo, že jídlo (buchty,
bonbóny, apod.) po úvaze spravedlivě rozdělujeme mezi všechny členy tábora. Jednak nechceme nechávat jídlo
dětem ve stanech (protože jej pak obvykle nacházíme po týdnu zelené a zašlapané do země nebo obsypané
mravenci) a hlavně tím předcházíme závisti, která nutně mezi dětmi vzniká, když někdo dostane balíčky sladkostí
a někdo ne.

● Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali tábor mimo návštěvní den nebo mimo předchozí domluvu (možné ze
závažných důvodů). Tábor má svůj program a řád, který by byl tímto narušen, a navíc dětem, jejichž rodiče takto
nepřijedou, se pak o to víc stýská.

● Ještě jednou připomínáme, že je zakázáno brát na tábor veškerou elektroniku (mobily, mp3, discmany…),
kromě povolených výjimek-kormidelníci skautů (seznam ještě pošleme mailem). Nebude je kde dobíjet a není
možné vyloučit ztrátu, poškození nebo odcizení. Baterka je samozřejmě povolena, hodinky se také hodí. Kdo
bude mít mobil, bude mu zabaven a vydán jen dočasně a výjimečně při dostatečném odůvodnění.

V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte zeptat.
Veškeré informace jsou také k dispozici na stránkách tábora:

http://flotila-liberec.cz/tabor_2021

https://www.facebook.com/flotila.liberec
https://www.instagram.com/flotila.liberec/
http://flotila-liberec.cz/tabor_2021

