
Propozice k letnímu táboru Alenka v Říši divů
Čučice, 16.–25. 7. 2019

Pořadatel: 11. oddíl Patroni lesa Prostějov, YMCA SKAUT

Odjezd

a) Společně vlakem – v úterý 16. 7. sraz je ve 12:50 v Prostějově na hlavním vlakovém nádraží (s sebou 
svačinu a pití na cestu).

b) Individuální dopravu na místo tábora (Čučice ev. č. 523, 664 91 Čučice, okres Brno-venkov), příjezd 
mezi 16:00–17:00 hodin.

Sdělte nám prosím dopředu Vámi zvolený způsob dopravy na tábor, tj. zda Vaše dítě převezmeme 
v Prostějově, nebo se na místo tábora dopravíte individuálně (nejlépe mailem na radim.nenal@  ymcaskaut  .cz   
nebo smskou na tel. 733 109 555)

Při odjezdu je třeba předat vedoucímu (nejlépe do jedné obálky nadepsané jménem dítěte):
1. nástupní list vč. kopie průkazu zdravotní pojišťovny,
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, pokud již nebyl předán vedoucímu, a
3. nezaplacenou část ceny tábora, pokud již nebyla uhrazena,
4. léky, které dítě užívá.

Bez výše uvedených dokumentů nemůžeme Vaše dítě na tábor přijmout.

Návrat

Návrat do Prostějova na autobusové nádraží ve čtvrtek 25. 7. v 15:00 hodin.

Termín konání tábora: 16.–25. 7. 2019

Místo a adresa tábora:
Chata u Čučic, č. ev. 523, 664 91 Čučice, okres Brno-venkov, GPS: 49°7'51.714"N, 16°17'8.654"E

Způsob ubytování:
V chatě v pokojích na postelích a matracích ve vlastním spacím pytli (ale v případě příznivých podmínek také 
na terase či ve stanech, a to již na karimatce). Prosíme, vybavte dítě prostěradlem pod spacák i karimatkou.

Cena za dítě: 1.800,- Kč
Zálohu 1.000,- Kč je třeba uhradit nejpozději do 28. 6. 2019 na bankovní účet č.ú. 2501472929/2010, do 
poznámky uveďte jméno dítěte. Zbývající část uhraďte buďto také na účet, nebo v hotovosti při nástupu na 
tábor.

Vedení tábora:
Vedoucí tábora: Radim Nenál (tel. 733 109 555, radim.nenal@ymcaskaut.cz)
Zdravotník: František Moravčík (tel. 731 402 058, fa.mo@seznam.cz)
Ostatní: Sára Moravčíková (tel. 732 314 090)

Josef Nenál (tel. 732 829 520)
Jana Pošvářová
Petr Nenál
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Doporučený seznam vybavení na tábor

Oblečení
 4x tričko s krátkým rukávem
 2x mikina
 2x kraťasy
 šusťáky
 tepláky
 větrovka
 2x šátek
 1x letní čepice
 oblečení na spaní
 dostatek ponožek (i teplých) a spodního 

prádla
 plavky

Obuv
 přezůvky
 pohorky
 tenisky
 (gumáky)

Hygiena
 ručník + osuška
 kapesníky
 kartáček na zuby a pastu
 hřeben (+ gumičky a sponky)
 šampon
 krém na opalování, repelent (po příjezdu 

je od dětí vybereme)

Vybavení
 pláštěnka (nikoliv jen deštník)
 sluneční brýle
 spacák
 prostěradlo + karimatka
 baterka (čelovka) + náhradní baterie
 malý batůžek
 dostatečně objemná láhev (1,5L pet láhev 

nebo dvě menší)
 kapesní šití
 deník
 psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, 

fixy
 malé kapesné (200 Kč)
 hodinky (doporučeny)
 (hudební nástroj)

Další
 Nástupní list, lékařské potvrzení 

o zdravotní způsobilosti dítěte (viz 
Propozice)

Nebrat
 telefony a další elektroniku lze brát jen na 

vlastní nebezpečí (po většinu času budou 
v úschově u vedoucích)

 zásoby jídla :)


