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      BOBROSVIŠTÍ TÁBOR ŠEBKOVICE 2018 
 

TÁBOR POŘÁDÁ: Turistický oddíl Bobrosvišti   
TJ Sokol Velká Bíteš 

MÍSTO KONÁNÍ: Šebkovice u Třebíče 
TERMÍN: od 27. července 2019 
 do 10. srpna 2019 
PROGRAM TÁBORA: nezapomenutelný 
CÍLEM VEDOUCÍCH: přežít tábor 
CÍLEM ÚČASTNÍKŮ: psychicky zničit vedoucí 
CELOTÁBOROVÁ HRA: táborové překvapení 
 
TÁBOROVÍ VEDOUCÍ  
Hlavní vedoucí tábora:    Jan Tuček 
Zástupce táborového vedoucího:   Klíma Jiří 
                                                    LUDĚKTuček 
Táborový zdravotník:    Radek Bárta 
Další vedoucí:                Tereza Dašková 
      Marie Šilhanová 
      Jakub Mastík 
                                                                               Veronika Mastíková 
                                

 

 
       

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
Nejpozději 22. července 2019 do  schránky TJ Sokol Velká Bíteš  na  staré sokolovně 
nebo osobně panu Ing. Janu Tučkovi po telefonické domluvě.  

 
PLACENÍ TÁBORA: 
Cena tábora pro člena oddílu  2350 Kč.  
Cena tábora pro ostatní 2550 Kč. 
- záloha na tábor je 1000 Kč, a je splatná v den odevzdání vyplněné přihlášky!!! 
Jinak je  několik možností, jak poplatek za tábor uhradit: 
1, částku odeslat na účet číslo 1624109359/0800 

2, platba v hotovosti 
3, rozdělit si platbu na jakési splátky 
- nejpozději však do 22. července 2019 (nebo záleží na domluvě) 

STORNOVÁNÍ ÚČASTI 
Při odhlášení dítěte do 20. července (ze závažného důvodu a po předložení lékařského 
potvrzení) vrátíme celou zaplacenou částku, při pozdějším odhlášení snížíme vrácenou 
částku za objednané nebo zaplacené potraviny a provozní materiál o 50% 
z účastnického poplatku. 

SCHŮZKA RODIČŮ OHLEDNĚ TÁBORA 
Se bude konat 19. července v 17. hodin ve staré sokolovně. Zde se dozvíte informace, 
které vás budou zajímat, můžete se na všechno zeptat. Dále je možné se domluvit na 
individuální schůzce na tel. čísle 776382251. 

TÁBOROVÝ ŘÁD 
Po celou dobu tábora budou děti muset dodržovat táborový řád. Seznámí se s ním na 
začátku tábora (režim dne, zákaz odcházení z tábora bez souhlasu vedoucího,  slušné 
chování, zákaz alkoholu, cigaret, apod.). Prohřešek (velký, hrubý) může vést až 
k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení peněz! 

CESTA NA TÁBOR 
V sobotu 27. 7.  ve 13:00; sraz u SOKOLOVNY. Na sraz si přineste potvrzení o 
bezinfekčnosti dítěte,  souhlas zákonného zástupce s ošetřením dítěte a kartičku 
zdravotní pojišťovny– předáte zdravotníkovi. Odjíždí se ve 14:00 AUTOBUSEM OD 
SOKOLOVNY. Příjezd na tábořiště je očekáván okolo 15. hod proto si s sebou 
vezměte do batůžku svačinu, pláštěnku, a na sebe vhodné oblečení a obuv.  

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TÁBORA 
Je zajištěno ve stanech s podsadami. 
Vybavení stanu:  dvě lůžka, dřevěná podlážka proti blátu, dřevo pro uložení zavazadla 

pod postel, polička, samozřejmě celtovina (jinak by do stanu pršelo) 
 

NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE 
Podle několikaleté zkušenosti víme, že není dobré děti na táboře navštěvovat. Chtějí 
domů, brečí a tak podobně. Zakazovat zase ale návštěvy nechceme. Zvažte, jestli by 
bylo vhodné přijet se na dítě podívat v návštěvní neděli 4. 7. 2019.  
Prostor pro návštěvy bude v programu vyhrazen pouze od 13. hod – do 15. hod. 

KONEC TÁBORA 
Tábor končí v sobotu 10. srpna 2019 Děti budou přivezeny opět k SOKOLOVNĚ 
v cca 12:30) 
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VYBAVENÍ TÁBORNÍKŮ: 
(vhodný přehled, vybavte však své dítě podle uvážení, dobré je dát mu starší oblečení, které se 
může popřípadě roztrhat a tak podobně) 
 
spací pytel 
karimatka 
deka 
polštářek 
plyšák na dobré spaní 
teplá bunda (na hlídky – v  noci je chladno) 
šusťáková bunda nebo jiná „větrovka“ 
2x mikina 
2x svetr 
3x tepláky (šusťáky) 
2x dlouhé kalhoty 
tepláková souprava na spaní 
6x tričko s krátkým rukávem 
3x tričko s dlouhým rukávem 
7x ponožky 
7x spodní prádlo 
teplé ponožky 
3x kraťasy 
šátek 
čepice (kšiltovka) 
plavky 
pláštěnka 
zimní čepice (na hlídky) 
botasky, tenisky 
pevné boty 
pantofle nebo sandále 
gumáky 
kapesníky 
2x velký ručník 
2x malý ručník 
utěrka 
mýdlo v krabičce 
kartáček na zuby 
pasta 
 

 
 
 
 
 
opalovací krém 
hřeben 
zrcátko 
šampon 
repelent  
sluneční brýle 
kousek špagátku – šňůra na prádlo 
kolíčky 
zavírací nůž 
ešus  
příbor – hlavně lžíce a vidlička 
hrnek na pití (umělohmotný nebo plechový) 
zástěra do kuchyně 
3x toaletní papír 
psací potřeby 
pastelky 
blok nebo sešit na deník 
blok na psaní – na trhání, čmárání 
dopisní obálky + známky 
KPZ  
průkazka zdravotní pojišťovny 
peníze na pohledy, baterky, kartáček ☺ apod. – dle uvážení 
malý batoh na výpravy 
lahev na pití (alespoň 1l) 
baterka + náhradní monočlánky 
šitíčko 
izolepa 
léky (pokud někdo bere pravidelně) 
škrabka na brambory (vhodné) 
knížka 
hudební nástroj - klavír ne:) 
fotoaparát 
zpěvník 
svačina na první den 


