
Ve stínu vycházejícího slunce
juniorský tábor 26. přední hlídky Royal Rangers

Hrubá Voda – Smilov
22. – 28. 8. 2022

SRAZ: v pondělí 22. 8. v 9:10 před poštou u hlavního vlakového nádraží
Olomouc (pojedeme jen do Hrubé Vody, poté 4 km pěšky)

NÁVRAT: v neděli 28. 8. v 10:25 do Olomouce na hlavní vlakové nádraží

Na srazu prosím mějte připravenou podepsanou obálku obsahující:

nástupní list včetně nalepené kopie průkazu zdrav. pojišťovny

užívané léky s podrobným návodem jejich užívání pro zdravotníka

Na tábor si vezměte:
• jeden velký batoh (pojede na Severku dodávkou - ta bude před poštou):

polštářek láhev na pití

hudební nástroj (bude
hudební workshop)

psací potřeby + zápisník

pevné dlouhé kalhoty Bible (máte-li)

kraťasy opalovací krém a repelent

mikiny spacák

trička oblečení na spaní

bundu kartáček na zuby + pastu

pláštěnku mýdlo, šampón, ručník, hřeben

plavky zavírací nůž

spodní prádlo a ponožky baterka

boty peníze na výlet

• plus malý batůžek na cestu vlakem (bude se hodit i na výlet):

láhev na pití slevová kartička na vlak

svačinka (první jídlo je až oběd) mobil + nabíječka

Na tábor si neberte:
• potraviny podléhající zkáze
• luxusní věci – v přírodě a při hrách hrozí jejich poškození nebo ztráta
• jakákoli domácí zvířata
• větší množství peněz, šperky a jiné cenné předměty
Za ztrátu, rozbití nebo utopení elektroniky neručíme.

Spojení:
V chatě není signál, proto raději pište SMS.
• Lukáš Bartík (775 201 515, lukas.bartik@royalrangers.cz)
• Robert Myška (776 733 381, robert.myska@royalrangers.cz)
• Adresa: Základna Severka, Hrubá Voda – Smilov (mapy.cz/s/hefonopaba)

Poznámky a upozornění:
• Všichni účastníci tábora musí mít řádně vyplněný a od rodičů potvrzený
nástupní list, bez něj není nástup na tábor možný! Lékařské potvrzení není
nutné, vyplňte ale řádně všechna případná zdravotní omezení.
• Všichni účastníci tábora mají sjednané úrazové pojištění.
• Případný zbytek z rozpočtu tábora bude použit na další činnost RR.

Těšíme se na vás!
Organizační tým Severky 2022


