
 

 

Liga lesní moudrosti- kmen Bobrů 

Sovova 785/2, 251 01 Říčany, IČO: 70109770 

Informace pro účastníky 
 

Termín konání: 1. 7. - 17. 7. 2019 Místo konání: Chlum, Zbýšov v Čechách 

Adresa tábora: LT Woodcraft Říčany, Chlum, 285 65 Zbýšov v Čechách 
 GPS: N 49°46.928', E 15°22.190' 

Kontakty: mob.: +420 777 691 122 (Martin Kotval - Jelen) 
 www.kmenbobru.cz 

Příjezd na tábor:  Sraz: 1. 7. mezi 8:00 a 12:00 na tábořišti 

 S sebou:  táborovou výbavu 

   osobní doklady a peníze (nejvýše 200 Kč) 

   průkaz zdravotní pojišťovny 

   potvrzení o bezinfekčnosti 

   potvrzení od doktora (nebyl-li dodán dříve) 

   užívané léky s napsaným popisem dávkování 

(v této souvislosti bychom chtěli rodiče požádat, aby věnovali pozornost aktuálnímu 
zdravotnímu stavu a hlavám svých dětí na výskyt vší, předejdeme tak společně zbytečným 
komplikacím) 

Odjezd z tábora: 17. 7. mezi 14:00 a 18:00 na tábořišti 

Odvoz zavazadel: Letos odvoz zavazadel není 

Návštěvní den: Návštěvy tábořiště jsou letos přísně zakázané 

Příspěvek ze SF: Na základě vyhlášky o sociálním fondu může rodič požádat zaměstnavatele o příspěvek 
na rekreaci svého dítěte. V případě potřeby Vám vydáme fakturu, popř. potvrzení 
požadované zaměstnavatelem. 

Další informace: www.kmenbobru.cz/tabory/informace 

Bližší informace Vám můžeme poskytnout každé pondělí a pátek po schůzce u klubovny, na webu nebo telefonicky. 

V případě změn Vás budeme včas informovat. 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) 

Prohlašuji, že dítě:  ............................................................................  narozené dne: .........................................  

bytem trvale:  .......................................................................................................................................................  

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem), vzhledem k epidemiologické situaci se výčet 
rozšiřuje o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. Není 
mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci do styku 
s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny 
žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

V  ..........................................  dne 1. července 2020  ......................................................................  
Potvrzení o bezinfekčnosti odstřihněte a odevzdejte v den odjezdu. Jméno a podpis zákonného zástupce 



 

 

Liga lesní moudrosti- kmen Bobrů 

Sovova 785/2, 251 01 Říčany, IČO: 70109770 

Výbava účastníka tábora 
 

Oblečení obuv: 

 5-7 tričko 

 2-3 košile zelená nebo flanelová 

 2 svetry nebo mikiny 

 1 tepláková souprava na spaní 

 1-2 tepláky 

 3 kalhoty (dívky 2) 

 3 kraťasy 

 2 (šaty, sukně) 

 7-12 spodní prádlo  

 7-12 ponožky tenké  

 3-4 ponožky silné 

 1 bunda (nepromokavá) 

 1 pláštěnka 

 1-2 čepice 

 1 pevné boty na delší pochody 

 1 tenisky 

 1 sandále 

 1 holinky 

 1-2 plavky 

 woodcrafterská šerpa poct (členové kmene) 

 sněmovní oblečení 

 oděv k batikování (triko, sukně apod.) 

Potřeby: 
KPZ, šátek, propiska, zápisník, uzlovačka a nůž 

Nepovinná výbava: 
knížka, dopisní papír, známky, pastelky, nůžky, šití, 
hudební nástroj, buzola, mapa Střední Posázaví, 
fotoaparát, Kniha lesní moudrosti, lakroska, stylové 
oblečení (mokasíny, legíny, …), lucerna, potřeby 
na rozdělání ohně, kožešina

Ostatní: 

 batoh (na vícedenní výpravy) 

 batůžek 

 spací pytel 

 karimatka 

 deka (lépe 2) 

 celta 

 ešus nebo miska na jídlo 

 lžíce + lžička 

 hrneček 

 látkový pytlík na sladkosti (max. velikost A4) 

 1-2 menší dřevěné či proutěné bedny s víkem 
(max. rozměry 60 x 40 x 45 cm) 

 baterka 

 sekyra (táborníci nad 10 let) 

 vesta nebo jiný nadnášecí prostředek (neplavci) 

 vak na špinavé prádlo 

 bavlněná rouška přes nos a ústa 

Hygienické potřeby: 

 toaletní papír 

 ručníky 

 zubní kartáček, pasta 

 kapesníky 

 zrcátko, hřeben 

 prostředek na ošetření obuvi 

 opalovací krém 

Doklady: 

 osobní doklady 

 průkaz na slevy jízdného 

 potvrzení o bezinfekčnosti 

 peníze (nejvýše 200 Kč) 

 průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)

Pamatuj na to, že woodcrafter se snaží s sebou mít vše potřebné, ale nic zbytečného. 
Budeš-li nosit stylové oblečení, což doporučujeme, můžeš si s sebou vzít o to méně prádla, které nahrazuje. 


