
Přespání v Osadě
1.- 3.10. 2021

akce pro benjamínky, světlušky a skautky
přihlášení do středy 29.9. přes link: https://forms.gle/LEhdhywxcr7zeny79
V případě změny vládního nařízení, bude akce upravena podle podmínek (např. bez přespání).
Cena pro všechny: 100 Kč

Jelikož budeme akcí nad 20 osob, bude nutné se prokázat bezinfekčností:
● prokázáním se Tečky v mobilu
● předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
● předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž

od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
● předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
● předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR

testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
● předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s

negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
● čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném

antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle
před 7 dny (oficiální platnost testů skončila 17.9. 2021)

● absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky
antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost
v dané jednotce)

● dítě do 6 let věku /5 let a 364 dní/ se neprokazuje bezinfekčností

skautky
sraz v pátek: 1.10. v 18:15 před Osadou
konec v neděli: 3.10. v 10:30 hodin

Jídlo:
- Prvním společným jídlem bude až sobotní večeře a pak nedělní snídaně.
- S sebou na páteční večeři - 1 l vody na zalití ohně, díl ešusu, nožík
- S sebou snídani na sobotu
- S sebou svačinu a oběd na sobotu (sušenky, ovoce) a dostatek pití, min. 1,5 l

S sebou:
- skautské béžové tričko, skautský kroj
- oddílový zpěvník, baterka
- karimatka, spacák, pyžamo
- hygienické potřeby
- věci na schůzku (papír, tužka, šátek,..)
- oblečení do osady a na výlet dle počasí
- bunda a teplá mikina
- pevné vyšlápnuté boty
- pláštěnka
- respirátor/ rouška

https://forms.gle/LEhdhywxcr7zeny79


Bodla

Světlušky
sraz v pátek: 1.10. v 18:15 doporučujeme po malé večeři (budeme společně opékat buřty, které
zajistíme)
konec v neděli: 3.10. v 10:30
s sebou: 2x svačina a oběd na sobotu na výlet (uložíme v lednici, ideálně do podepsaného sáčku),
pití 2 x 0,75l, buchty na sobotní snídani, nožík, víčko od ešusu
batoh na přespání do Osady: karimatka, spacák, pyžamo
hygienické potřeby
spodní prádlo a oblečení do Osady, bunda, teplá mikina
skautské béžové tričko, skautský kroj, věci na schůzku
oddílový zpěvník, baterka
ústenka 2x
batůžek na výlet (doporučujeme zabalit již doma): pláštěnka, šátek, náhradní ponožky, uzlovačka,
papír, tužka, kapesné, KPZ
na sebe: v pátek do Osady přijďte ve sportovním oblečení, v sobotu se půjde na výlet ve skautském
béžovém tričku, pevná obuv

Prvním společným jídlem bude až sobotní večeře a pak nedělní snídaně. Na sobotní snídani uvaříme
jen společně čaj.

Krteček

Benjamínci

Sraz: v sobotu 2.10. 8:45 v Osadě

Konec: v neděli 3.10. 10:30 v Osadě

V sobotu vycházíme hned ráno na výlet, proto mějte:

· Na sobě: sportovní oblečení dle počasí, pevná nepromokavá obuv (ne holínky),
bundu

· Do malého batůžku: papír, tužka, šátek, pláštěnka, 1l pití, 2x svačinu, oběd,
náhradní ponožky, kapesné, ústenka

S sebou na přespání: teplý spacák, pyžamo (dlouhé triko i kalhoty), kartáček, zubní pasta, spodní
prádlo na neděli, tričko, mikina a tepláky (na převlečení, až se vrátíme z výletu), baterka, kdo má
benjamínkovský kroj (modré tričko a šátek)

Prvním společným jídlem bude až sobotní večeře a pak nedělní snídaně.
Ela




