
Leto máme už za rohom a opäť tu máme čas, kedy začíname s prípravami našej najobľúbenejšej 
skautskej akcie – letného tábora.  
Tie letné dni na skautskom tábore sú chvíle dobrodružné, očarujúce, a v určitom slova zmysle 
netradičné. Na našom tábore nenájdete internet, televízor, počítačové hry, či mobily. Nenájdete tu ani 
množstvo vedúcich, ktorí pre deti všetko naservírujú a pripravia. Namiesto toho nájdete krásnu 
prírodu, skvelý kolektív, atraktívny program a skautov rôznych vekových kategórií, ktorí sa o chod 
tábora starajú spoločnými silami. Tomuto modelu sme verní už desaťročia. Veríme, že dokáže pripraviť 
Vaše deti k väčšej samostatnosti a zodpovednosti v živote.  
V tomto letáku nájdete všetky potrebné informácie a rady o tábore. Chceli by sme Vás, milí rodičia, 
poprosiť o venovanie dostatočnej pozornosti týmto informáciám a o včasné vyplnenie a odovzdanie 
prihlášky.  

S pozdravom                                 Kristián Košťál - Kwiki 
Zborový vodca   

HORNÁ BZOVÁ 2020



ZÁKLADNÉ INFOMÁCIE

TERMÍN 
17.07 až 

01.08.2020

MIESTO 
Horná Bzová 

táborisko je nad  
strediskom Košútka

DOPRAVA 
Vlastná réžia 

ro d ič i a a u t a m i , 
resp. s furgonom

CENA 
77 euro 

pre členov zboru

KONTAKTY
Kristián Košťál - Kwiki 
zborový vodca 
0907 602 202  kikiakoki@gmail.com

Matej Baláž - Termit 
program 
0944 294 936 termitkooo@gmail.com

Gréta Gregorová - Bubli 
skautky 
0915 679 641  gretka.gregorova@gmail.com 

Bližšie informácie o tábore podľa oddielov:

Ondrej Paučo - Chill 
vĺčatá 
0910 561 987  ondrej.pauco@gmail.com 

Berte prosím ohľad na to, že väčšinu dňa máme na tábore kvôli bohatému programu 
mobil vypnutý. SMSky sa snažíme kontrolovať každý deň a obsah každej SMS 
príjemca určite dostane. Odporúčame na tábor mobil vôbec nebrať nakoľko sa 
vodcovia budú snažiť informovať všetkých rodičov v pravidelných intervaloch.
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DOPRAVA
Príchod na tábor: V piatok 17.7. v poobedňajších hodinách do 19:00 
Súradnice táboriska: 48.5509, 19.5347 
Odchod: tábor končí 1.8. okolo 11:30  

CENA
Cena za náš tábor pre Vaše dieťa záleží od toho či je registrovaným členom v našom zbore, od dĺžky 
pobytu na tábore a od dátumu poslania platby.

V cene je zahrnutá strava počnúc 18.7., odvoz materiálu, réžia, dokúpenie chýbajúceho materiálu a 
iné. V cene nie je zahrnutá odmena vodcov oddielov, vodcu tábora, ani ďalších dospelých, ktorí 
zabezpečujú chod tábora, pretože túto službu vykonávajú dobrovoľne a bezplatne.  
V prípade, že z tábora zvýšia nejaké peniaze, tieto budú použité na ďalšiu činnosť nášho zboru počas 
roka (napríklad úhrada nákladov spojených s užívaním klubovne a podobne).  

77 € 
pre členov zboru

92 € 
od 21. 06. 2017  

pre nečlenov zboru

Nečlen je každý, kto nezaplatil registračný poplatok na jeden rok. 
Cena na jeden deň tábora vychádza 5,5 € / deň pre člena.

Milí rodičia, snažíme sa pre každého zabezpečiť kvalitný plnohodnotný program, 

preto Vás chceme poprosiť, pokiaľ je to len trochu možné, aby ste deti posielali na 

celý tábor.!
Poplatok prosíme uhradiť vodcom alebo na náš zborový účet číslo SK12 8330 0000 0000 

73737337 vedený vo FIO banke. V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko 

(účastníka). + tábor.

SK12 8330 0000 0000 73737337



Prosíme rodičov, aby deťom nabalili len primerané zásoby jedla na prvý deň. 
Nadmerné zásoby môžu byť nebezpečné, ak ich dieťa niekoľko dní ukrýva. Tento 
problém sa opakuje každý rok. Aj keď robíme kontrolu, nemusíme to vždy nájsť. 
Tolerujeme menšie množstvo sladkostí, ktoré nepodliehajú rýchlej skaze.

Podmienka účasti na tábore pre deti do 15 rokov: 
dieťa sa musí počas školského roku zúčastniť aspoň na 2 výletoch (zborových, 
alebo oddielových, bližšie informácie Vám podajú vodcovia).

STRAVA
Spoločná strava začína dňom 18. 07. 2020 (sobota) raňajkami a končí 01. 08. 2020 (sobota) 
balíčkom. Na prvý deň 17. 07. 2020 (piatok) je potrebné doniesť si vlastnú stravu, lebo prvý 
deň sa stavia tábor a nie je čas na prípravu spoločného jedla. Čaj však bude k dispozícii hneď od 
začiatku. 

UPOZORNENIE

UBYTOVANIE
Ubytovanie bude ako vždy v našich zborových stanových domčekoch, tzv. podsadách. Súkromné stany 
nie sú povolené. Iba po dohode s vodcami a na vlastné riziko. Účastníci tábora budú poučení o tom, 
že je potrebné sa o stany starať. V prípade úmyselného poškodenia budeme požadovať náhradu 
škody. 

Ak sa počas tábora vyskytnú vážne problémy (choroba, iné), rodičov upovedomíme a dohodneme 
prípadný odvoz dieťaťa. Preto je pre nás dôležité číslo telefónu, na ktorom Vás môžeme zastihnúť.

DÔLEŽITÉ

BRIGÁDA 
Prosíme rodičov o účasť na brigáde v mieste táboriska, ktorá sa bude konať v nedeľu 

12.7.2020 od 8:00 do 14:00. Účasť je nevyhnutná ako pre účastníkov, tak aj pre 

rodičov, aby sa zoznámili s prostredím, kde sa bude konať skautský tábor.



VÝBAVA

Na našich táboroch sa snažíme každý rok čo najlepšie zžiť s prírodou. Prosíme dohliadnite, aby si Vaše 
dieťa nezobralo na tábor:

Čo si nebrať 

mobil 
a vreckové elektronické 

hry a pod.  

mp3 prehrávač 
Radšej pribaľte deťom 

hudobný nástroj

lieky 
ktoré dieťa nemá predpísané 

od lekára na pravidelnú 
liečbu  

foťák 

je naopak vítaný

Podľa platnej legislatívy je každý rodič povinný pred táborom odovzdať: 

Čo je povinné

1) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa  

     vydá obvodný lekár, nemôže byť staršie ako jeden mesiac pred nástupom 
2) Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  

     od rodiča, musí byť vyplnené v deň nástupu na tábor 

3) Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 
      od rodiča, musí byť vyplnené najviac 3 dni pred nástupom na tábor

Venujte prosím pozornosť ̌ týmto bodom, následky nedodržania môžu viesť k 

zrušeniu tábora! Vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenia sú priložené.!

Taktiež nedávajte deťom na tábor cennosti, šperky, mobilné telefóny a iné drahé veci – za ich stratu 
nenesú vedúci zodpovednosť. MOBIL ak je, musí byť NEVIDITEĽNÝ !!! (Signál je len na kopci.)

Nepribaľujte deťom lieky, ktoré nepotrebujú (čiže zásoby Ibalginu, atď.) – v prípade 

ťažkostí naši zdravotníci dieťa ošetria.!

RODIČIA - NÁVŠTEVNÝ DEŇ
Milí rodičia, kvôli COVID-19 je tento rok povolené prísť iba v jeden jediný deň. Dňa 
26.07.2020 ste pozvaní prísť pozrieť Vaše ratolesti. Prosíme, snažte sa prísť v 
doobedňajších hodinách. Veriacim členom bude zabezpečená sv. omša, takže nie je 
potrebné ich brať z táboriska. PROSÍME AKCEPTUJTE TENTO TERMÍN, INAK 

BUDEME NÚTENÍ ZRUŠIŤ TÁBOR!



Vaše deti by mali byť schopné zbaliť sa na tábor samé. Napriek tomu prosím dohliadnite, aby boli 
zbalené do sáčkov kvôli vlhkosti a do debničky ( + nezabudnúť 25 litrový ruksak), ktorú budú 
mať ako zásuvku pod lôžkom. Treba si zobrať aj teplé veci,  staré veci, prírodných farieb a počítať s ich 
poškodením. Pri príchode prebehne kontrola pobalenia sa. 

Čo so sebou 

 skautská/ zelená košeľa! + šatka !!! 
 nohavice (2) 
 kraťasy (3) 
 tričká (5-8) 
 (hrubé a tenké) ponožky (14) 
 slipy/gaťky (14) 
 sveter (2) 
 mikina 
látkovú tašku na špinavé prádlo 

pršiplášť !!! 
tenisky 
gumáky 
sandále 
celé topánky (turistické) !!! 
plavky 
šiltovka/klobúk ! 
biele tričko (na farbenie) 
slnečné okuliare 

Do príručného ruksaku o veľkosti 25 litrov zabaľte veci potrebné na začiatok, t.j. stravu na 
prvý deň, vodu, pršiplášť. 
Vreckové v rozumnej miere, 5 EUR bude určite stačiť. Táto suma nie je podmienkou, 
postačuje pre tých niekoľko málo dotykov s civilizáciou počas skautského tábora. Za stratu 
peňazí alebo cenností nenesieme zodpovednosť. 
Pre starších platí, že majú mať doklady a pre všetkých, že majú mať preukaz zdravotnej 

poisťovne (minimálne kópiu). 

pyžamko alebo legínsy na spanie 
plyšák na noc  
vankúš 
uteráky (3) - minimálne 1 na ruky !!! 
hrebeň/kefa 
zubná pasta + kefka 
opaľovací krém 
repelent 
pohár (hrnček) 
príbor 
buzola 
niečo na oddych (knihy, comics, sudoku, 
spoločenská hra,...)  
zápisník/cancák 
vreckový nôž 
svietidlo + batérie 
igelitové sáčky 

spacák !!! - ideálne do +5°C komfort 

deka  
čiapka na spanie  
karimatka !!! 

lavór (nemusí byť v taške) / vedro - na 
umývanie sa 
Gél a šampón netreba !!! - máme eko 

vreckovky 
toaletný papier 
fľaša 1 l 
ešus / 2 misky 
pero, ceruzka, farbičky / fixky 
KPZ                                       
ruksak (ideálne 25 litrový) !!! 

uzlovačka, tenké povrázky 
3 rúška !!!



DEŇ ODCHODU
Deň  odchodu na tábor býva väčšinou náročný a stresujúci. Preto na tejto poslednej strane info listu 
zhrnieme všetko potrebné, na čo by ste nemali v deň odchodu zabudnúť. 

prihlášku na tábor podpísanú od rodiča 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára  

vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 

kópiu zdravotného preukazu
17
JÚL

Budeme od Vás potrebovať tieto potvrdenia a vyhlásenia, ktoré môžu byť od nás požadované 
kontrolnými orgánmi. 

✓ do 05. 07. 2020 odovzdať prihlášku a zaplatiť 
✓ od 17. 07. 2020 môžte vybavovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára 
✓ od 16. 07. 2020 môžte vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 
✓ dňa 17. 07. 2020 môžte vyplniť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 
✓ dňa 17. 07. 2020 je odchod na tábor. Stretávame sa do 19:00 v mieste táboriska 
✓ dňa 01. 08. 2020 je návrat z tábora. Predpokladaný odchod z táboriska je 11:30

Dôležité dátumy

Vážení rodičia, 
Veríme, že s Vašou podporou dopadne náš skautský tábor 2020 úspešne. Ďakujeme Vám za 
prejavenú dôveru a pomoc. V prípade akýchkoľvek otázok  ohľadne tábora nás neváhajte kontaktovať. 
Taktiež všetky informácie o tábore budeme aktualizovať na našej zborovej webstránke  
http://73zbor.skauting.sk/tabor a info z tábora uvidíte na našom Instagrame a Facebooku (73zbor)

Tábor

Kristián Košťál - Kwiki 
zborový vodca
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