
1. oddíl skautek 
středisko Lípa Roztoky 

 

TÁBOR DRNOVKA 2018 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 
Termín tábora:  

neděle 15.7. - neděle 29.7. 2018 
 

Místo: skautské tábořiště Drnovka (mezi obcemi Kloušov a Merklín u Přeštic, Plzeňský kraj) 
 
Možnost platby táborového poplatku přes účet:  
číslo účtu střediska:162832379/0800 
variabilní symbol: rodné číslo dítěte 
zpráva pro příjemce: jméno dítěte 
 
Termín pro zaplacení tábora je do 17.6. 2018  
 
Po dobu konání tábora se budeme snažit posílat krátké zprávy z tábora na vzkazovník na 
oddílových stránkách 
•   www.skautkyroztoky.cz 
 
Kontakt na tábor pro nutné zprávy: vůdkyně oddílu Tereza Hůlková – Uzlík  
 tel.: 777 178 503 (posílejte SMS zprávy) 
 
Nakládání oddílového táborového vybavení a osobních věcí (kufry děvčat) do auta na odvezení na 
tábořiště proběhne v Osadě v den odjezdu ráno 15.7. Prosíme o pomoc všechny rodiče. 
 
 
Odjezd na tábor 
Sraz: v Osadě 15.7. 2018 v.........hodin (brzy ráno, bude upřesněno dle odjezdu vlaku) 
 
 
Před odjezdem budeme vybírat (předat Uzlíkovi): 

● vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte 
● originál kartičku zdravotní pojišťovny 
● očkovací průkaz 
● léky, které dítě užívá (pravidelně nebo při obtížích)- podepsané, v originálním balení, v 

dostatečné množství, s rozpisem užívání 
● bezinfekčnost – musí být datum odjezdu na tábor, podpis rodičů 
● souhlas s poskytováním informací u lékaře 
● ostatní dle domluvy- autosedačku, bábovku apod. :-) 

Děvčata nad 15 let  
● Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi – tzv. „papír na hlavu“.  Vystavuje jej 

praktický lékař.  
● Potravinářský průkaz, v němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem 

epidemiologicky závažným 
 
 
 

http://www.skautkyroztoky.cz/


 
S sebou na cestu na tábor: v cestovním batůžku 
● jídlo na cestu (první společné jídlo bude večeře) 
● pití 2* láhev 0,75l 
● pláštěnku, čepici proti slunci 
● mikinu, svetr či větrovku 
● Na sebe: jedeme v pískovém skautském tričku! A dále oblečení dle počasí, pohodlné 
sportovní boty (část cesty se jde k tábořišti pěšky) 
 
 
Adresa na tábor: 
jméno a příjmení dítěte 
skautský tábor Drnovka 
1.oddíl skautek Roztoky 
pošta Merklín u Přeštic 
334 52 
 
Všichni účastníci tábora mají úrazové pojištěni - přes Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) 
uzavřena pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s.  
 
Odjezd dětí z tábora 
● s rodiči vlastní dopravou v neděli 29.7. 2018 
● z tábořiště odjezd v 10,00hod po ranním nástupu  
● příjezd rodičů na tábořiště v neděli 29.7.2018 v 9,00 hod 
 
Popis cesty: do Merklína u Přeštic, pak je to odbočka na Kloušov, cca 400m za Kloušovem je 
odbočka za domem doprava do lomu, tam se nechá dobře zaparkovat a dojít 100m do tábora. 
 
 
GPS souřadnice: GPS: 49°32'42.69"N,13°10'5.84"E  
  
 
Úklid táborového vybavení (nářadí, nádobí, sportovní, plachty, barely.…)  
dne 29.7. po příjezdu auta do Osady – dle domluvy. Předpokládaný čas cca 14,00 – 15,00 hod. 
Účast dětí povinná a pomoc rodičů vítána. 
 

Tereza Hůlková – Uzlík 
Kontakt: 777 178 503 

tereza.hulkova@seznam.cz 
 

http://ubytovani.e-skaut.cz/info/drnovka/
mailto:tereza.hulkova@seznam.cz

