
 

Letní skautský tábor 2012 
 
 
 

„TĚCHONÍN“ 
 

 

31. oddíl skautů a 33. smečka vlčat  
 
 

 
Poloha:  Tábořiště se nachází nedaleko obce Těchonín.  
 50° 4.001 N 16° 36.352 E 
 
 

Termín tábora:   od 14. do 28. července 2012               
 

Doprava na tábor:  Děti na kole.  
 Osobní zavazadla se odvezou společně od klubovny.  
 

Vůdce tábora:   Tomáš Skalický, e-mail: t.skalicky@centrum.cz, tel.: 732 502 824 

Zást. vůdce tábora:   Jiří Novák, e-mail: novak-j@centrum.cz, tel.: 732 828 284 
 
  

Účastnický poplatek:   2.400,- Kč  uhradit do 15.06.2012 
a) lze uhradit hotově vedoucímu oddílu nebo družiny  
b) lze uhradit na bankovní účet střediska 218104742/0300, uvést 

variabilní symbol - 3RRRRRR (prvních 6 míst RČ)  - o platbě na 
účet informovat vedoucího 
Jedná-li se o platbu za více sourozenců, uveďte jejich jména do 
zprávy pro příjemce. 

c) v případě, že účastnický poplatek bude hrazen ze strany 
zaměstnavatele – požádejte nás včas o příslušný formulář 

 

Ostatní dokumenty:   

- přihlášku + posudek o zdravotní způsobilosti odevzdat do 15.06.2012 
- prohlášení o bezinfekčnosti odevzdat v den odjezdu na tábor 
 
 
Další informace Vám budou průběžně předávány ze strany vedoucích.  
V červnu bude případně svolána schůzka rodičů. 
 
 
S pozdravem 

 
 

Tomáš Skalický   
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