Slovensko 2013 – závěrečné informace
Prázdniny se kvapem blíží a s nimi i plánovaný letní tábor. Posíláme Vám několik upřesňujících informací,
věnujte jim prosím dostatečnou pozornost.
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Odjezd: pondělí 8. 7. 2013 19:15 na ČD
○ jede se v NEkrojovém tričku, které budete mít pak i na první výlet
Příjezd: neděle 21. 7. 2013 20:00 na ČD
Trasa hory – puťák: Detva – Polana – Vepor – Zákluky – Klenovský Vepor – Pohronská Polhora
Trasa voda – Hron: Březno – Nová Baňa
Zavazadla:
○ Horský puťák: ”Vodní zavazadlo” (viz seznam věcí na tábor) při odjezdu na nádraží naložíme
do auta a uvidíte ho až na vodní části. Batoh s věcmi na puťák si vezmete s sebou do vlaku. Na
vodní části necháte naopak batoh v autě a všechny věci, co budete potřebovat na vodní část,
se vám musí vejít do “vodního zavazadla”.
○ Slovenský ráj: ”Vodní zavazadlo” (viz seznam věcí na tábor) při odjezdu na nádraží naložíme
do auta a uvidíte ho až v úterý večer po návratu z výletu. S sebou do vlaku si vezmete malý
batoh s jídlem a pitím na cestu na první den (pozdní večeře, snídaně, svačina, oběd). Rovnou
po výstupu z vlaku jdeme na výlet, takže si nedávejte do batohu věci, co se nevejdou do
“vodního zavazadla”. Pokud budete mít pár věcí, co se nevejdou do “vodního zavazadla”, je
možnost dát si je do podepsané zavázané (aby se věci nevysypaly) igelitové tašky, která se dá
do auta. Ale pozor, aby se vám pak všechny věci, co budete potřebovat na vodní části, vešly do
“vodního zavazadla”.
Pojištění: Pro všechny, kdo v přihlášce uvedli, že vlastní pojištění nemají, pojištění zařídíme a všechny
potřebné dokumenty budeme mít u sebe. Pojištění zařizujeme pro: Slávek, Citrón, Tatanka, Třešňák,
Rebel, Tetřev, Riki, Klíšťák, Vigy, Sušenka, Marian, Klíčník, Martin, Nekůl. Ti, kdo vlastní pojištění mají,
si s sebou musí vzít všechny potřebné dokumenty a odevzdají nám je na nádraží.
Věci s sebou navíc na horský puťák (chybí v seznamu věcí):
○ občanský průkaz
○ provázky k plachtě
○ dvě 1,5 l lahve vody
Vybírané dokumenty na srazu:
○ Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře – kopie nebo originál
○ Prohlášení o bezinfekčnosti + kontakty + poskytování informací o zdravotním stavu + léky
○ Průkaz pojištěnce – kopie nebo originál
○ Očkovací průkaz – kopie nebo originál
○ Kopie kartičky od pojištění do zahraničí – kdo má vlastní pojištění
○ Cestovní pas - týká se pouze lidí do Slovenského ráje, ostatní si ho nechají u sebe
Zprávy z tábora: Zprávy budeme jednou za pár dní posílat e-mailem (nebudou se jako dosud
objevovat na webu)
Vybraná táborová pravidla: Ještě jednou připomínáme, že je zakázáno brát na tábor veškerou
elektroniku (mobily, mp3, discmany…). Nebude je kde dobíjet a není možné vyloučit ztrátu, poškození
nebo odcizení během dopravy. Svítilna je samozřejmě povolena, hodinky se hodí.
Kontakty během tábora:
○ Lukáš Arient - Bodie: +420 725 265 926 (Slovenský ráj, Hron)
○ Jan Hrnčíř - Marbuel: +420 608 155 498 (puťák Rudohorie, Hron)
○ Vzhledem k tomu, že budeme v zahraničí, pište prosím SMS. V naléhavých případech je
samozřejmě možné volat. Telefony budeme mít zapnuté každý večer mezi 18:30–19:30.
Veškeré informace jsou také k dispozici na stránkách tábora:
○ http://31ovs.flotila-liberec.cz/tabor/

