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Jako vybraný člen naší výpravy jsi právě začal(a) číst poslední pokyny k naší osmidenní 
expedici. Tak se začni rychle připravovat. Předtím si ovšem pozorně přečti pokyny, které 
jsi obdržel(a) v přihlášce, zde najdeš chybějící informace.  
Základním vybavením je SKAFANDR a PŘÍLBA:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Skafandr 
představuje bílé 
bavlněné tričko 
bez jakéhokoliv 

potisku 

Přílba je 
vyrobena 
z elektrikářské 
průchodky 
(husího krku) a 
pospojována 
měkkým drátem. 
Každá přílba 
musí mít zdroj 
světla (např. 
koncové světlo 
z kola) 
Efektivně 
působí potah 
částí přílby 
alobalem. Dále 
lze použít 
stroboskopy, 
blikače, 
majáčky, 
elektronické 
blesky, odpory, 
kondenzátory, 
diody… 

Pokud přílby 
špatně drží na 
hlavě, lze použít 
podbradník 
z pružného 
obinadla.  



Dále si nezapomeň připravit pár detailů, které máš už popsané v přihlášce. Ale to jsou opravdu jen 
věcičky pro ty, kteří se v divočině neobejdou s málem… 
 

 
!!! NEZAPOMEŇ !!! 

• doklad o zaplacení tábora – kontrola při odjezdu 
• průkaz pojištěnce 
• zdravotní a očkovací průkaz  
• prohlášení rodičů (bezinfekčnost) 
• léky předepsané lékařem s podpisem dítěte  
• sdělení rodičů, kde můžeme v případě nutnosti zastihnout je, nebo někoho příbuzného 

(telefon, adresa) 
• převlek – je nutné mít na sobě již při odjezdu!!! 

 

BEZ TĚCHTO DOKLADŮ NEMŮŽEME DÍTĚ VZÍT NA TÁBOR 
 

• Doprava:  
Odjezd na tábor bude od klubovny TOM v Nivnici. Sraz v sobotu 28. 7. v 11:00 hod. - V 
PŘEVLECÍCH!!! 
Příjezd bude opět ke klubovně v sobotu 4. 8. kolem 14:45 hod. 
Zavazadla poveze dodávka. Na táboře bude až večeře. Je dobré mít všechny věci podepsané. 
____________________________________________________________ 

• Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí, prosíme, přibalte dítěti i TEPLOU DEKU – nebo dvě a 
teplé oblečení (noci jsou chladné :-) a tábor je daleko. 

• Upozorňujeme, že do konce června musí být uhrazen poplatek za tábor. 
• Dětem s sebou nedávejte mobilní telefony a další cennosti (pokud je děti budou mít, pak jen 

na vlastní zodpovědnost). Na tábořišti není elektřina, a není možné mobily dobíjet.  
Pokud potřebujete telefonovat, zavolejte některému vedoucímu, nejlépe v době 19:00 – 
20:30. 

• Doporučené kapesné max. 100 Kč. 
 

Těšíme se na vás 28. července 2012 
 

Vedoucí tábora: 
 

Jiří Konopáč, Sklené 47, Svitavy 568 02, tel. 732 366 162 
Jiří Miškar, Brodská 876, Nivnice 687 51, tel. 732 405 684 

& company 

 

VZP umožňuje v červnu čerpat finanční bonusy na letní tábory.  

Pro čerpání příspěvku je nutné předložit účtenku s datem 1. 6. - 30. 6. 2012, a to osobně na libovolné pobočce VZP 

v době od 1. 6. do 30. 6. 2012. Na základě platebního dokladu bude rodičům vyplacen příspěvek 500 Kč nebo 1 000 

Kč v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet. Více viz.  www.vzp.cz 

Pokud už má někdo doklad se starším datem, vystavíme nový s červnovým datem po domluvě. 

 


