
Informace k táboru 2014
            

 termín tábora – neděle 13. 7. až neděle 27. 7. 2014, v katastru obce Kamenice u Nedrahovic 
(http://ubytovani.e-skaut.cz/info/taboriste-nedrahovice/)

1. mapa: http://www.mapy.cz/s/9Wvy 
2. GPS: 49°35'22.912"N, 14°27'2.303"E 

 cena tábora – 2 300 Kč 

 odjezd 13. 7. 2014 
 sraz v 06,50 hod. na hlavním vlakovém nádraží (odjezd vlaku v 07,33 hod.)
 od vlaku půjdeme pěšky cca 10-15 km
 spacáky, karimatky a gumovky budou odvezeny auty (někdo dostupnou dodávku?)
 vše ostatní si poneseme na zádech, prosíme o pořízení „rozumného“ batohu a o sbalení věcí 

dle přiloženého seznamu – nepotřebné věci nechat doma
 na cestu s sebou pití a jídlo (jen oběd, večeře už bude táborová)

 ukončení tábora 27. 7. 2014
1. odjezd z tábořiště od 10,00 hod. auty rodičů – chtěli bychom poprosit o spolupráci – pomoc 

s odvozem dětí, pro které rodiče nemohou nebo nemají čím přijet, děkujeme
2. instrukce pro příjezd na tábořiště přiloženy

 k dispozici jsou tyto formuláře
 přihláška dítěte na tábor – přinést vyplněné na nejbližší schůzku – nejpozději do konce června
 prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte (datované dnem 13. 7. 2014) a z druhé strany 

vyšetření dítěte lékařem – odevzdat až při odjezdu na tábor

 platbu za tábor lze realizovat
 fakturou vystavenou střediskem pro FKSP zaměstnavatele rodičů dítěte – k vystavení faktury 

jsou nezbytné následující podklady (dodat nejlépe e-mailem na: berunka@teptin.net (Irena 
Čížkovská), případně zavolat na: 721 122 704 (Václav Hönig):

o název zaměstnavatele
o adresa zaměstnavatele
o IČ zaměstnavatele
o DIČ zaměstnavatele
o jméno a příjmení zaměstnance
o jméno a datum narození dítěte
o informaci, zda zaměstnavatel akceptuje fakturu zaslanou emailem + případně email, na 

který fakturu zaslat
 bankovním převodem z účtu rodičů na účet střediska (číslo účtu střediska je 2200508334 / 

2010 (Fio) – jako variabilní symbol uvést rodné číslo dítěte bez lomítka)
 hotově oproti stvrzence
 úhradu proveďte do 1. 7. 2014, preferujeme bezhotovostní úhradu převodem
 (VZP poskytuje příspěvek na letní tábory pro děti do 18 let)

 mobily a zejména pak MP 3 (a 4:)) přehrávače (a cokoli jiného na baterie) prosíme nechat doma – do 
lesa se nehodí; pro nutnou komunikaci je možné využít kontaktů uvedených níže, novinky z tábora 
budou zveřejňovány na www.stinadla.net

 mobilní telefony vedoucích: 
 Michal Lyga, 721 545 235, mlyga@stinadla.net – vedoucí tábora
 Jan Korbel, 774 732 873, jackc@teptin.net – vedoucí střediska
 Václav Hönig, 721 122 704, honigva@gmail.com
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