
Tábor
Úvodná príručka pre
začiatočníkov

61. zbor Modrý oblak Pezinok
http://www.61zbor.skauting.sk/letny-tabor/



Termíny
ZAČIATOK PRIHLASOVANIA

KONIEC PRIHLASOVANIA

POTVRDENIE O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ

ÚČASTNÍKA NA TÁBOR

DEADLINE NA PLATBU ZA TÁBOR

RANGERSKO-ROVERSKÁ ČASŤ TÁBORA

21.  FEBRUÁR

20. MAREC

ZAČIATOK APRÍLA

1.  MÁJ

1.  -  5 .  JÚL

5.  -  11 .  JÚL SKAUTSKÁ ČASŤ TÁBORA

VLČIACKO-VČIELKARSKA ČASŤ TÁBORA11 .  -  17 .  JÚL

(TÁBORENIE SENECKÉHO ZBORU)(17.  -  29.7.  JÚL)

29.  JÚL BALENIE TÁBORA + VYKLADANIE AUTA

AUGUST POTÁBOROVÉ UPRATOVANIA



Bežný deň na tábore

08:00

08:15 

08:45 

09:30   

10:00   

10:30

13:00

14:00 

15:00 

18:30

19:15

19:45

20:15

22:30

BUDÍČEK

PREBUDENIE SA NA ROZCVIČKE

CHUTNÉ RAŇAJKY

HYGIENA

NÁSTUP A OFICIÁLNE ZAHÁJENIE DŇA

PROGRAM

FAMÓZNY OBED

SIESTA

PROGRAM

ŠMAKÓZNA VEČERA

HYGIENA

NÁSTUP A OFICÁLNE UKONČENIE DŇA

PROGRAM

VEČIERKA

(časy sú orientačné)



Účastníci na tábore väčšinou spia v podsadách.
Podsady sú skautské stany, s dvomi
vyvýšenými posteľami bez matracov. Vďaka
podpore našich rodičov, priateľov a štedrému
grantu, máme úplne novučičké drevené
podsady, z ktorých máme veľkú radosť. Na
postel si dávame karimatku a spacák. Pod
posteľou máme igelitové plachty, aby nenavlhli
batohy a veci co si tam skladujeme.

Kde spíme - PODSADY

nepoužívame žiadne spreje ani plachty ničím nepolievame a nenatierame - keď to

dodržíme, do podsady nám nebude pršať : )  

nemáme v nej žiadne sladkosti  a jedlo - vyhneme sa tak návštevníkom mravcom 

nemanipulujeme v nej s otvoreným ohňom

nesedíme na dvierkach od podsady - inak môžeme skončiť  s podsadou bez dvier

Na čo si  v podsade treba dať pozor:



Turečáky sú vojenské stany, v
ktorých sa spí na zemi (na lehátku,
drevenej doske + karimatke). V
turečákoch spia väčšinou
dobrovoľníci.  Dobrovoľníci pod 18
rokov spia v samostatných
turečákoch podľa pohlavia.

Turečáky využívame aj ako iné
táborové stavby - jedáleň a iné.

Kde spíme - TUREČÁK

nepoužívame žiadne spreje ani plachty ničím nepolievame a nenatierame - keď to

dodržíme, do podsady nám nebude pršať : )  

nemáme v nej žiadne sladkosti  a jedlo - vyhneme sa tak návštevníkom mravcom 

nemanipulujeme v nej s otvoreným ohňom

nevešiame sa o tyčky - inak nám turečák spadne na hlavu

Na čo si  v podsade treba dať pozor:



Jedlo na tábore nám pripravujú naše
skvelé kuchárky a kuchári spolu s
kuchynskou službou. Každý potrebuje
mať svoju vlastnú nádobku na jedlo,
príbor a pohár. 

Jedlo začíname spoločne pokrikom,
ktorý sa v prvé dni všetci naučia. Po
jedle si každý umýva svoje veci sám.

Ako sa stravujeme

Hľadáme kuchárov na tábor:

Cítite sa s varechou v ruke ako doma? Predstava toho ako si  na

seba oblečiete skautskú zásteru, vás napĺňa radosťou? Nebojíte

sa varenia pre väčšie množstvo ľudí? Budeme radi,  ak sa k nám

pridáte a spolu s nami zorganizujete skvelý chod tábora.

Pre viac informáci í  - http://bit. ly/lst-kuchar 

Na tábore je zabezpečený pravidelný pitný režim aj strava. Sladkého dostanú decká

tiež dostatok, takže ich netreba zásobiť sladkosťami.  Posledné roky máme snahu,

robiť  náš tábor čo najšetrnejší  k prírode, preto znižujeme množstvo mäsa v jedálničku.

http://bit.ly/lst-kuchar
http://bit.ly/lst-kuchar


Kuchynská služba

Čo sa pri kuchynskej službe zíde vedieť:

Počas tábora sa všetci

vystriedajú pri kuchynskej

službe v rámci ktorej naši

účastníci pomáhajú

táborovému kuchárovi s

prípravou jedla pre celý

tábor.

 nakrájať a natrieť chlieb

nakrájať cibuľu

nakrájať inú zeleninu (rajčiny, uhorky..)

uvariť čaj a ochutiť ho tak, aby rodinní príslušníci nedostali cukrovku

ošúpať zemiaky

 umyť väčší hrniec



Pravidelne navštevovaným miestom
na tábore sú naše latríny. Tam
rozjímame a vykonávame iné pre
človeka dôležité činnosti. Postavenie
latrín sa preto na tábore spája s
najväčšími oslavami. 

PS: fotky sú ilustračné
Na nebezpečné diery v plachtách
ohrozujúce súkromie, si dávame pozor.
Vyšívané dosky nemáme... na všetkých
záchodoch.

Kde... rozjímame :)

Rozložiteľné vložky  - priamo na latr ínach sú k dispozíci i  vložky, ktoré si  môžu

dievčatá zobrať,  ak práve majú nedostatok alebo ich chcú vyskúšať. .

Nádobku na zber použitých vložiek a tampónov  - iné ako rozložiteľné veci ,  by sme

do latr íny hádzať nemali .  Chápeme, že môže byť niekomu trápne chodiť s vecami

cez táborísko a hádzať ich do smetí v dohľade kopec ľudí .

OKIENKO PRE DIEVČATÁ

Pre komfort v akomkoľvek čase máme pre dievčatá na latr ínach zopár vychytávok:

Okrem toho si  zvykneme s dievčatami dávať k tejto téme pokec, aby sa mohli  spýtať

na nejasnosti  a nebáli  sa za nami prísť,  keď niečo potrebujú.



spacák patrí medzi povinnú výbavu
táborníka. Pri výbere treba myslieť na
kvalitu a dostatočný tepelný komfort (
okolo 5 stupňov a menej). Aj keď
táboríme v lete, v noci vie byť v prírode
naozaj zima.

Keďže na tábor budeme zrejme cestovať
vlakom a následne autobusom, ktorý
nás však neprivezie až priamo na lúku, je
dôležité vedieť sa zbaliť tak, aby si to
deti vedeli odniesť (aj po tráve a štrku).

Čo by to bol spacák bez karimatky. A na
tábor (ale aj iné skautské akcie) teda
určite treba zadovážiť aj tú, aby sme
mali pod sebou mäkkúčko.

Ako už sme spomínali, netreba pri
táborovom vybavení zabúdať na ešus
alebo inú nádobku na jedlo. Výhodou je,
ak má uško, o ktoré sa dá zavesiť na
ešusovník a nemusí sa tak strácať niekde
v podsade.

SPACÁK

BATOH

KARIMATKA

EŠUS

Zadovážte si táborové vybavenie


