
 

JUNÁK                                                                                 Středisko  614.06 BUDIŠOV  
 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA 
Prosím všechny, aby letos pokyny četli pečlivě. I když někteří z vás už je četli několikrát, je tam letos 
celá řada změn!! ! 

Střediskový junácký tábor se koná od soboty 4.7. do soboty 18.7.2020 u Pavlova u Znětínského rybníka. Na 
táboře spí děti v podsadových stanech po dvou. Na táboře není zdroj elektrické energie!   

Odjezd autobusu na tábor je 4.7.2020 v 9.30 hod z Budišova. Sraz účastníků je v 9.00 hod u bývalé pošty 
v Budišově.  Příjezd na tábořiště je asi v 10.30 hod.   

Stravování začíná obědem. Nedávejte dětem s sebou žádné doma potraviny, vyjma potravin balených 
v originálních obalech z obchodu !!! 

Bez potvrzení od lékaře a podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti nebude dítě přijato na tábor. Na 
tábor nebude přijato žádné dítě, které bude vykazovat příznaky nemoci. Případné 
problémy, prosím, konzultujte telefonicky předem.  

Odjezd z tábora bude v sobotu  18.7.2020 v 11.00 hod s příjezdem do Budišova v cca 12.00 hod.  

 

Povinná výbava: 

Spací pytel; Textilie přes celé lůžko(200x60 cm) – např. deka nebo prostěradlo (dle Vyhl.106/2001 Sb.) 

Jídelní potřeby – hrníček (plechový, plastový), 3-dílný ešus; lžíce, příbor + lžička  

Průkaz zdravotní pojišťovny; Potvrzení lékaře a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a zdravotní 
dotazník!!!!!  

Občanský průkaz (děti starší 15 let) 

2-3 roušky ( jednorázové nebo textilní) 

 

Hygienické potřeby - 3 ručníky;  2x utěrka na nádobí, zubní pasta a kartáček;  mýdlo;  šampon;  hřeben;  2x 
toaletní papír;  krém na opalování;  krém po opalování;  balzám na rty;  repelent;  kapesníky 

Další potřeby: 1x šátek velký  (po babičce  ,na hry, na zavázání očí, atd…), psací potřeby, blok, baterka 
(včetně náhradních baterií), 

Doporučená výbava : 

1x karimatka;  1x polštářek; 2x souprava na spaní;  16x spodní prádlo(kalhotky/slipy nebo trenýrky);  17 
párů ponožek(2x silné); 2x dlouhé kalhoty(džíny, plátěné kalhoty, pokud možno jedny teplejší);  4 x 
tepláky(šustové kalhoty);  3x kraťasy/šortky;  7x barevné tričko s krátkým rukávem;  2x táborové(bílé) 
tričko na nástupy (případně světlé tričko bez obrázků a potisků);  3x tričko s dlouhým rukávem/košile;  4x 
tílko;  1x junácký kroj;  1x nepromokavá bunda; 1x teplá bunda(noční hry a hlídky),  3x mikina;  1x teplý 
svetr;  1x pláštěnka;  1x plavky;   1x čepice proti slunci; 1x pevná kotníčková šněrovací obuv(pohorky);  1x 
sportovní obuv(boty na běhání);  1x lehká letní obuv(sandály, žabky); doporučené holínky,  1x pytel na 
špinavé prádlo     

Ostatní potřeby : 

šicí potřeby;    kapesní nůž;  menší batoh;  dopisní potřeby - papíry + poštovní známky;  notes;   junácký 
zápisník;  tužky;  pastelky;  peníze na drobná vydání;  12x kolíček na prádlo;  1x láhev na vodu(cca ½ l);  
klidná hra pro osobní volno 
  



 

Nedoporučená a zakázaná výbava: 
 
Myslíme si, že např. přehrávače mp3 nebo mp4, diskmeny, walkmany apod. nejsou do přírody zrovna 
nejvhodnější, nezakazujeme je, ale děti si je vezou na vlastní zodpovědnost.  Mohou je poslouchat jen 
v době osobního volna a pouze se sluchátky tak, aby nerušily ostatní tábořící. Rovněž mobily 
nedoporučujeme vozit s sebou, v případě nutnosti je možné se obrátit na vedoucí tábora, kteří mají mobilní 
telefony u sebe.  
Zakázány jsou přenosné počítače, tablety nebo iPady!  
Na tábor rovněž nepatří cigarety, alkohol či jiné návykové látky, které ohrožují život. V případě, že 
bude u dítěte objevena některé z uvedených zakázaných věcí, bude okamžitě vyloučeno z tábora a předáno 
rodičům,  případně dle závažnosti Policii ČR bez nároku na vrácení peněz. 
 
Léky: 

Děti nesmí mít u sebe žádné léky, týká se i volně prodejných léků proti běžným nemocem – např. 
nachlazení nebo kašel. Léky, které dítě užívá dlouhodobě, předejte spolu s rozpisem užívání 
vedoucímu při nástupu na tábor.  V případě, že dítě bere speciální léky (např. na alergii), vybavte je 
dostatečnou zásobou a nezapomeňte na toto upozornit!!! Léky prosíme předat včetně příbalových 
letáků!!! 

Pokyny a další důvěrná sdělení ke zdravotnímu stavu uveďte do zdravotního dotazníku. 

Upozornění: V případě nezbytné návštěvy dítěte u lékaře (event. pobytu v nemocnici) nebo úhrady za 
předepsané léky můžeme požadovat po rodičích náhradu zaplacené částky! 

 

Nedávejte dětem s sebou cenné věci. Všechny věci označte značkou, ideální zejména u menších dětí je 
podepsání oblečení a věcí např. fixou na textil. Vhodné je přidat seznam věcí. Doporučujeme označit 
jmenovkou i tašky, spacáky, apod. 

Návštěvy dětí v průběhu tábora letos nejsou možné a nikomu nebude umožněn vstup do tábora !!! 
Případná výměna věcí bude možná v neděli 12.7.2020 v 11 hodin u bývalé pošty v Budišově, kam 
někdo přijede. Dovezeme špinavé a případně odvezeme čisté oblečení.  

Návštěvu či odvoz dítěte v NEZBYTNĚ NUTNÝCH případech či situacích oznamte a konzultujte 
předem telefonicky s vedoucím tábora. 

 
Adresa tábora :        Junácký tábor střediska Budišov 
                                 PAVLOV 
                                 pošta 594 44 Radostín nad Oslavou 

 

Kontakt na:  vedoucího tábora:  Martin Lisý, tel. 776 376 592, email: lisymartin@seznam.cz 

            zástupce vedoucího: Jiří Rybníček, tel. 737 291 709 

 

Věříme, že Vaše dítě bude na pobyt v táboře dobře vybaveno, a že se mu zde bude líbit. Věnujte 
pozornost těmto pokynům, a respektujte prosím tyto pokyny a doporučení. Neseme odpovědnost za 
průběh tábora a musíme respektovat nařízení státních orgánů. 

 

Prosba na závěr !! 

Vzhledem k aktuální situaci, nárůstu požadavků a komplikacím v zaměstnání u celé řady našich 
vedoucích vás letos ještě naléhavěji prosíme o pomoc s výstavbou tábořiště v sobotu 27.6.2020 cca od 9 do 
16 hodin. V případě vaší ochoty, kontaktujte vedoucího tábora – viz kontakt výše pro další domluvu nebo 
prostě přijedte pomoc stavět…... Děkujeme předem. 



 
 

 

 

 

Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře 

Evidenční číslo posudku:………………… 

 
Jméno :................................................................…….………….....Rodné číslo : ............................................... 

 

Bydliště : ...............................................................................……………........................................................... 

 

Dítě je zdravotně pojištěno u ................………….…………………......................................zdravotní pojišťovny. 

 

A) Dítě  je – není  zdravotně způsobilé k účasti na letním skautském táboře.  

B) Dítě je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením : 

 

Posuzované dítě  

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním      ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

d) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  
 

      e) je alergické  na : Příznaky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ..........................                  .................................................. 

                                                                     datum                                     podpis, jmenovka lékaře 

             razítko zdrav.zařízení 

 

 

 

 

 

 


