
Tábor SVĚTLUŠEK na Lipnici: 19.7. (pá) – 2.8. (pá) 2019 
 
SRAZ: bude upřesněno 
NÁVRAT: bude upřesněno 
CENA: 2800 Kč, po uplatnění sesterské slevy (platí, i když sestra je ve skautkách) 2000 Kč 
ZPŮSOB PLATBY: převodem na účet - číslo účtu: 1020862868/6100 (do poznámky napište 
JMÉNO) nebo lze platit také hotově MELIAN (na výpravě pro rodiče nebo na informační 
schůzce pro rodiče)  
Platba musí být provedena nejpozději do závěrečné výpravy. 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY: závěrečná výprava 15. 6., nestihnete-li dodat přihlášku 
z jakéhokoliv důvodu do závěrečné výpravy, kontaktujte Melian a domluvte se na předání. 
 
Dokumentace vybíraná na srazu:  
 

- podepsaný nástupní list dítěte 
- souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte atd. 
- prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte (kdo neodevzdal spolu s přihláškou) 
- průkazka pojišťovny (stačí kopie) 
- léky, které dítě užívá 

 
Adresa tábora: 
Vyriony YMCA Brno 
Markvarec kavárna Do Mlejna 
pošta Dačice, 380 01 
 
GPS souřadnice tábořiště: 49°6'26.622"N 15°17'37.533"E. 
 
Cesta: 
TAM: upřesníme 
ZPĚT: upřesníme 
S SEBOU: jídlo a pití na celý den kromě večeře, pláštěnku, oddílové tričko na sebe 
 
Vedení tábora: 
VEDOUCÍ TÁBORA: Melian - Anna Plisková (608 912 067) 
ZDRAVOTNICE: Chani - Kristýna Daňková (721 151 516) 
HOSPODÁŘ: Melian - Anna Plisková (608 912 067) 
KUCHAŘ: Maitri - Markéta Ryšavá (739 712 909) 
TÁBOROVÁ HRA: Melian - Anna Plisková (608 912 067) 

Surya - Kateřina Janečková (604 413 336) 
OSTATNÍ: Elvyn - Radka Kobzová (775 416 406) 
 
 
 

 
Doprava vybavení: 

- čas a místo vybírání beden bude upřesněno později 
- vše sbalit do 2 banánových krabic (i s víkem a dobře převázané provázkem, 

Krabice bude sloužit k uložení věcí). 
 
Kola: 
Nebereme 
 
Vzkaz z kuchyně: 
Jako každý rok uvítáme příspěvky do táborové kuchyně (marmelády, zeleninu, ovoce…). 
Tyto příspěvky doneste, prosím, na klubovnu společně s věcmi sbalenými na tábor. Budete-li 
chtít něčím přispět, napište SMS nebo mail Maitri, kolik čeho donesete, aby jídlo mohla 
zakomponovat do jídelníčku . 
 
Balíky: 

- v případě, že budete posílat dceři balík, napište SMS Maitri. 
- dále vás prosíme, abyste posílali spíše věci pro celý tábor (buchty, ovoce, zeleninu). 

Pokud budete posílat balík jednotlivci, pošlete pouze „rozumné“ množství jídla. 
Nadbytek bude dán do společné táborové kuchyně. 

 
Táborový obleček: 

- bílé bavlněné tričko s krátkým rukávem 
- černý plášť - požadavky na vzhled pláště upřesníme 
- více upřesníme na schůzce pro rodiče, popř. volejte Melian (608 912 067) 

Návštěvní den: 
Nebude 
 
 
SLEDUJTE STRÁNKY A EMAIL, MOHOU SE OBJEVIT DALŠÍ A PODSTATNÉ INFORMACE!  
 
 
                

Na všechny se už teď moc těší vedení Vyrion ☺. 
 
 
 

 


