
Ako fungujú naše tábory

68. zbor Biele vrany Košice



Takto vyzeral skautský tábor 9. oddielu 
v roku 2018



Termíny táborov 2022

• stavba tábora: 30. 6. – 3. 7. (štvrtok – nedeľa)

• tábor 9. oddielu skautiek: 3. 7. – 16. 7.

(nedeľa – sobota)

• tábor 3. oddielu skautiek: 16. 7. – 31. 7.

(sobota – nedeľa)

• búranie tábora: 31. 7. – 3. 8.

(nedeľa – streda)



Tábor prebehne pri Rejdovej, nájdete ho tu:





Vedúci

• stavba tábora: Ján Fabian

• tábor 9. oddielu skautiek

- vodkyňa: Jana Vinterová

- zástupkyne a pomocníčky: Anna Fabianová, Mária 

Skybová, Klára Juhásová, Aneta Počatková

- „bodyguardi“: Jakub Jurašek, Michal Fabian,

Stanislav Franko, Lukáš Obšitník

• tábor 3. oddielu skautov

- vodca: Ján Fabian

- zástupcovia a pomocníci: Richard Gavrecký, 

Ján Kertys

• búranie tábora: Ján Fabian



Táborová kuchyňa







Stravovanie

• jedálniček tvoria 
jednoduché jedlá,

• mäso sa kupuje prevažne 
mrazené a konzumuje sa 
najneskôr deň po 
nákupe,

• kazivé potraviny (tvaroh, 
vajcia, jogurty...) sa 
konzumujú v deň 
nákupu,

• háklivejšie potraviny sú 
uložené v táborovej 
chladničke v potoku,

• varenie riadi kuchár,
• deti počúvajú príkazy 

kuchára,
• varí sa v kotloch na 

kotlinách,
• riad sa umýva v teplej 

vode.



Hygiena

• ranné a večerné povinné 
umývanie v potoku,

• sprchovanie v studenej 
vode,

• aspoň raz týždenne 
sprchovanie v teplej 
vode,

• umývanie zubov s pitnou 
vodou,

• drevená latrína.





Ubytovanie

• podsadové stany s posteľami cca 40 cm nad zemou,

• veci uložené v škatuliach pod posteľou, prípadne v kufri,

• vypraté a mokré veci sa sušia na spoločnej sušičke.



Program

1. Zábava



2. Práca



3. Výcvik



Počas dažďa

• „mokrý“ program v 
hangári,

• krátke aktivity vonku,
• vhodné sú gumené čižmy 

a pršiplášť, na pohyb po 
tábore odporúčame 
dáždnik,

• s dažďom je spojená aj 
zima, preto odporúčame 
hrubšiu bundu, čiapku, 
prípadne šál a rukavice.



Bez čoho sa ešte v tábore nezaobídeme

• karimatka, spacák, prípadne aj deka

• baterka a náhradné batérie,

• šiltovka na hlavu,

• vibramy alebo kanady,

• označený ešus alebo miska na jedenie, príbor,

• preukaz na zľavu cestovného.



Papierovačky

• prihláška do tábora,

• potvrdenie od lekára, že 
účastník je spôsobilý 
zúčastniť sa na 
skautskom tábore,

• potvrdenie o 
bezinfekčnosti prostredia, 
z ktorého dieťa vychádza, 
vyplňuje sa a podpisuje 
bezprostredne pred 
táborom a odovzdáva sa 
pri nástupe do tábora.



Mobilné telefóny

• deti vlastné nepotrebujú,

• rodičia môžu volať svojim deťom každý deň medzi 
13:00 a 14:00 na t. č.:

- 9. odd.: 0902 747 375 (Jana Vinterová).
- 3. odd.: 0944 032 144 (Ján Fabian),



Ostatné info

• návštevné dni – 9. odd.: 10. 7., 3. odd.: 24. 7.

• lekár v obci bude o uskutočnení našich táborov 
informovaný,

• veriaci skauti sa môžu zúčastniť na sv. omši 
priamo na táborisku, ak sa nám podarí vybaviť 
kňaza.



S čím potrebujeme pomoc od vás

• banánové 
škatule – na 
balenie 
materiálu a 
potravín,

• požičanie auta
– pohotovostné 
vozidlo a väčšie 
nákupy počas 
tábora.


