
 
 
 
  

TÁBOROVÁ PRÍRUČKA 
1. TURNUS 

Základné informácie 

• Dôležité dátumy 

• Doprava 

• Miesto táboriska 

• Čo si zbaliť? 

• Strava 

• Ubytovanie 

• Pravidlá tábora 

• Vedúci a kontakty 

V najbližších stranách sa Vám posnažíme 

ukázať základné informácie o letnom 

tábore stručne a zrozumiteľne. Letný 

skautský tábor je veľká udalosť pre skauta 

ale aj pre rodiča, je preto na mieste sa naň 

dobre pripraviť.  

Dúfame, že tábor roku 2019 bude opäť 

výnimočný a budeme naň všetci spomínať 

ešte dlhé roky ako na príjemne strávený čas. 

 

- Deniz  Oydasik – zborový vodca 1 



 
 

 
  

Dôležité dátumy a doprava 

SKAUTI: 

29.6. – 14.7.2019 

 

Odchod:  29.6. 

osobitne(auto) 

 

Príchod: 14.7. 14:00 pred 

DK Dúbravka ( autobus) 

VĹČATÁ: 

4.7. – 14.7.2019 

 

Odchod:  4.7. 08:00 pred 

DK Dúbravka ( autobus) 

 

Príchod: 14.7. 14:00 pred 

DK Dúbravka ( autobus) 

Miesto táboriska 

Nové táborisko pri Starej Turej 

 

GPS súradnice: 48.827770, 17.644100 

Prístup autom je dobrý, ale v ceste na 

táborisko je zákaz vjazdu. Auto môžete 

odstaviť tam.  

Balenie materiálu 
Balenie materiálu do ávie a z ávie 

 bude prebiehať 28.6. od 08:00 a 29.7. od 16:30 

pred klubovňou fortuna ( Agátová 1) 

Ak môžete, príďte nám prosím pomôcť 
2 

 

 

 

 

https://www.google.sk/maps/place/Dom+kult%C3%BAry+D%C3%BAbravka/@48.1860941,17.0362962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8c96c9a25ab3:0xc11d5d53a6bdedc8!8m2!3d48.1860905!4d17.0384902?hl=sk
https://www.google.sk/maps/place/Dom+kult%C3%BAry+D%C3%BAbravka/@48.1860941,17.0362962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8c96c9a25ab3:0xc11d5d53a6bdedc8!8m2!3d48.1860905!4d17.0384902?hl=sk
https://www.google.sk/maps/place/Dom+kult%C3%BAry+D%C3%BAbravka/@48.1860941,17.0362962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8c96c9a25ab3:0xc11d5d53a6bdedc8!8m2!3d48.1860905!4d17.0384902?hl=sk
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B049'40.0%22N+17%C2%B038'38.8%22E/@48.8274941,17.6412536,601m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.82777!4d17.6441?hl=sk


 
 
  

Čo si zbaliť? 

Návod na to čo a ako si zbaliť nájdete na našej 

webovej stránke tu: www.delfiny.sk/ako-sa-pobalit-na-

tabor/ 

 

Na táborisku nebude elektrina, neodporúčame preto 

brať na tábor žiadnu elektroniku. Telefón budú mať 

k dispozícii vedúci hlavne v obedných a večerných 

hodinách a budú Vás vedieť spojiť s vaším skautom 

alebo skautkou.  

 

Nepribaľujte deťom lieky, ktoré nemajú predpísane       

( napr. ibalgin atď. ), na táborisku máme zdravotníka 

a rozsiahlu táborovú lekárničku. V prípade ťažkostí 

dieťa ošetrí zdravotník.  

 

Taktiež nedávajte deťom na tábor cennosti, šperky, 

mobilné telefóny a iné drahé veci – za ich stratu alebo 

zničenie nenesú vedúci zodpovednosť. 

 

Vaše deti by mali byť schopné zbaliť sa samé. Napriek 

tomu prosím dohliadnite aby boli zbalené aspoň do 

jedného veľkého batohu a príručného ruksaku.  
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Strava na tábore 

 Počas tábora sa varí v poľnej kuchyni. Strava sa 

vydáva 5x za deň – raňajky, desiata, obed, olovrant a 

večera, pričom minimálne obed je teplý. Jedálniček je 

veľmi starostlivo pripravovaný s ohľadom na to, čo ste 

vyplnili v záväznej prihláške.  

 

Jedlá sú pestré, plné živín a zdravých potravín. Ale nie 

vždy je možné vyhovieť každému. Preto prosíme, milí 

rodičia, pripravte Vaše dieťa i nato, že keď máme na 

raňajky všetci pomazánku a zeleninku, tak nerobíme 

cirkus, keď náhodou niekto nemá rád pomazánku, ale 

slušne sa spýtame vedúceho, či by na miesto 

pomazánky nebolo napr. maslo.  

 

V deň príchodu na táborisko sa začína variť až večera, 

preto Vás prosíme, aby ste deťom na cestu pribalili  

chlebík/rožky na obeda prípadne nejakú sladkosť na 

olovrant. Určite ale deťom nedávajte viac jedla, často 

sa totiž stáva, že dieťa na chlebík so šunkou vo svojom 

ruksaku zabudne a objaví ho nejaký hlodavec či 

mravce. V posledný deň tábora dostanú deti na cestu 

domov balíčky. 

 

 Počas celého tábora majú deti prístup k čistej pitnej 

vode i k sirupovej vode. Okrem toho varíme v kuchyni 

čaj, prípadne kakao. Je dobré, ak majú deti so sebou i 

fľašu, ideálne nie plastovú, ale turistickú, ktorú si môžu 

so sebou brať na výlety. 
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Ubytovanie 

Počas celého tábora budú včielky a vĺčatá ubytované 

v podsadách – v stanoch s kovovou konštrukciou a s 

vojenskými/drevenými lehátkami. Lehátka sú situované 

v dostatočnej výške nad zemou a deti majú na 

lehátkach karimatky, preto sa nemusíte obávať, že by 

prechladli.  

 

Starší účastníci tábora, skauti/skautky a roveri/roverky 

budú obývať indiánske teepee a prípadne hangár. 

V prípade potreby máme pripravené i klasické 

turistické kupolové stany. 

 

 Pre príprad najväčšej núdze budeme mať k dispozícii 

blízku chatku, v nej sa však za bežných okolností spať 

nebude.  

Lúka na ktorej budeme táboriť bude cez deň zaliata 

slnkom – pribaľte preto Vášmu dieťaťu aj pokrývku 

hlavy. 

 

Repelenty proti kliešťom a komárom brať netreba – sú 

súčasťou táborovej lekárničky. 

 

Počas tábora bude k dispozícii postavená provizórna 

sprcha s celtou a súkromím. Nebudeme mať však 

prístup k teplej tečúcej vode, treba sa preto pripraviť  

na sprchu v studenej vode.  

 

Uistite sa, že Vaše dieťa vie používať svoje vybavenie 

ako spacák a pod.  5 

 



 
 
  

Prosíme, pripravte dieťa i nato, že skautskí vedúci sa 

nemôžu každému dieťaťu venovať 24 hodín denne. 

Uistite sa, že Vaše dieťa samé zvláda základné úkony, 

ako je prezliekanie, pravidelná výmena spodného 

prádla, osobná hygiena (umývanie si zubov, umývanie 

si rúk, tváre,...). 

Pravidlá tábora 

• Nikto neodchádza svojvoľne z táboriska.  

• Každý prispieva k životu na skautskom tábore, aj 

prácou (napr. zbieranie dreva, nočné hliadky,...).  

• Každý vie, k akému oddielu patrí a nevnucuje sa 

k iným oddielom pokiaľ mám práve hru alebo 

program so svojím oddielom.  

• Každý počúva vodcov na prvé slovo.  

• Pokiaľ sa niekto v noci bojí ísť na latrínu, táborová 

stráž ho tam odprevadí.  

• Akýkoľvek problém hneď nahlásim svojmu 

vodcovi. 
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Martin Čajági – Maco 

Vodca tábora  

0907236703 

 

 

Juraj Lizák – Kocúr 

0907103046 

 

 

 

 

Vedúci tábora a kontakty 

Pred odchodom 
Pred tým ako sa s vaším dieťaťom pred táborom rozlúčite, 

ubezpečte sa, že ste nasledujúce veci odovzdali do rúk 

táborovému vodcovi: 

 

1. Písomné vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti dieťaťa 

( prišlo Vám spolu s prihláškou) 

2. Lieky, ktoré Vaše dieťa užíva, označené menovkou 

a s papierom, kde je napísané dávkovanie liekov. 

Zabalené v sáčku alebo euroobale. 

3. Originál preukazu poistenca zdravotnej poisťovne.  

4. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa ( ak 

Vaše dieťa v poslednom čase prekonalo nejakú 

vážnejšiu chorobu. 

5. Podpísaný originál záväznej prihlášky. 

 
 

Letný skautský tábor 2019  

organizujeme za podpory 

 Magistrátu hlavného mesta. 
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