
P r o p o z i c e k a k c i

ZÁLESÁCKÝ LETNÍ BIVAKOVÝ TÁBOR
Ztracená louka 2020

1. ZAMĚŘENÍ:
a) Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě; středisko Čáslav, p.s. (Jaroslava Vrchlického 1318, 286 01
Čáslav) pořádá pro své členy a pozvané jednotlivce zálesácký letní bivakový tábor na Zálesáckém
tábořišti Ztracená louka v Českém lese.

b) Tábor je určen pro Zálesáky v zelené a černé věkové kategorii (od 10 let do 17 let).
c) Dále pro Zálesáky v rudé věkové kategorii v oddíle instruktorů.
d) Cílem tábora je prověřit zálesácké dovednosti získané během uplynulého roku a vybudovat tábořiště
na zelené louce se vším nezbytným vybavením pro pohodlí i přežití v přírodě.

2. CHARAKTERISTIKA TÁBORA:
Ocitáte se uprostřed panenské přírody, daleko od civilizace, pouze s hrstkou věcí, které se vám podařilo
zachránit z vraku letadla. Jste ztraceni v divočině. Dokážete odolat nástrahám lesa? Zvítězíte v boji o
přežití nad nezkrotnými živly? A skutečně do těchto míst ještě nevkročila lidská noha? To vše zjistíte
během celotáborové hry Ztraceni v divočině. Ztracená louka je lesní bivakové tábořiště skryté v
hlubokých hvozdech Českého lesa, v přírodě po desítky let opuštěné člověkem, v přírodě, kde jsou
zálesáci doma.

3. TERMÍN, ODJEZD A INFORMACE:
a) Začínáme v pátek 17. 7. 2020 v 8.30 hodin na nádraží v Čáslavi.
b) Konec tábora je v neděli 26. 7. 2020 v 19.06 hodin na nádraží v Čáslavi.
c) Další informace k individuálním možnostem přepravy i samotnému táboru Vám na telefonním čísle
604 543 025 nebo emailu tabory@zalesak.org podá náčelník tábora/střediska Čáslav Jenda Šafránek.

4. NÁKLADY A PŘIHLÁŠKY:
a) Účastnický poplatek je 2 800 Kč při podání přihlášky a uhrazení účastnického poplatku do 15.6.2020.
Po tomto datu je účastnický poplatek 3 300 Kč. Registrovaným členům Zálesáka pořadatel poskytuje z
uvedené ceny slevu 300 Kč. V ceně je započítáno jídlo, vstupenky, amortizace vybavení, společná
doprava z Čáslavi na tábor a zpět atd.

b) Nejpozdějším termínem podání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku je pátek 3. 7. 2020.
c) Přihlášky lze podávat prostřednictvím formuláře na webových stránkách tábora tabory.zalesak.org.
d) Preferovaný způsob platby účastnického poplatku je bezhotovostní platba na bankovní účet (platební
údaje obdržíte při podání přihlášky). Lze se domluvit na platbě v hotovosti či fakturaci.

5. LOKALITA A UBYTOVÁNÍ:
a) Zálesácké tábořiště Ztracená louka se nachází v přírodním parku Český les nedaleko Tachova.
b) Tábor je situován na louce v údolí potoka mezi lesy v překrásné, dlouhá léta opuštěné přírodě
pohraničních hor. Hluboké lesy, zapomenutá údolí s potůčky a rybníčky se střídají s horskými
pastvinami.

c) Ubytování je zabezpečeno v bivacích, jež si za asistence instruktorů budou děti stavět samy.
d) Adresa pro korespondenci na tábor:

Zálesácký tábor Ztracená louka
poste restante
pošta 347 01 Tachov
Česká Republika



6. VYBAVENÍ:
a) Výzbroj: doklady (má-li vydány), kartička pojištěnce, deník, propisky a tužky, nůž, zápalky, svíčka
(nikoli čajová), uzlovačka, KPZ, buzola (není podmínkou), baterka (nejlépe čelovka).

b) Výstroj: čepice, šátek, maskáče (komplet – kalhoty i blůza se zálesáckámi nášivkami), starší kalhoty,
zálesácké tričko, svetr či mikina, nejméně dvoje trička s dlouhým a dvoje s krátkým rukávem, kraťasy,
podvlíkačky, spodní prádlo, ponožky (tlusté i tenké), tenisky, pevné pokud možno kožené, prošláplé a
vysoké boty (nikoli gumáky, ale pohorky nebo kanady), pláštěnka, plavky.

c) Potřeby: batoh (musí se do něj vejít veškeré vybavení - tedy nic mimo batoh), batůžek nebo žebradlo,
ešus, hrníček, lžíce, karimatka, spací pytel, láhev na vodu, provázek (alespoň 10 m), celta (2×3 m),
igelit (2×2 m) a různé dle možností a zálib (foťák, kytara, harmonika apod.)

d) Hygiena: ručník, mýdlo, kartáček na zuby a pasta, toaletní papír, kapesníky.
e) Prostředky: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kapesné, které by nemělo převýšit 100 Kč.
f) Pokud účastník jede na tábor poprvé, konzultujte prosím vybavení s náčelníkem kmenového oddílu.
Po domluvě s náčelníkem je možné některé vybavení zapůjčit.

7. UPOZORNĚNÍ:
a) Návštěvy dětí rodiči na táboře nejsou vhodné a vyjma nejnutnějších případů se nedoporučují.
b) V průběhu tábora je zakázáno používání mobilních telefonů. Při zahájení budou vybrány a
bezpečně uloženy a na konci akce vráceny. V době tábora bude možný kontakt pouze v nutných
případech a to na telefonním čísle 604 543 025 (náčelník tábora) nebo pomocí poštovní
korespondence.

c) Každý účastník musí mít ošetřujícím lékařem vystaven Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.
Tento předejte při odjezdu náčelníkovi spolu s průkazem zdravotní pojišťovny (možno i kopie).
Jsou-li v posudku uvedeny jakékoliv léky, předejte je prosím při odjezdu náčelníkovi. Za nepředaná
léčiva nelze brát odpovědnost. Při odjezdu bude zákonný zástupce podepisovat potvrzení o
bezinfekčnosti. Bez platného posudku o zdravotní způsobilosti nelze NIKOHO přijmout na tábor.

d) Zdravotní zajištění tábora je zabezpečeno zdravotníkem certifikovaným MŠMT.
e) Veškerá výstroj a jídelní náčinímusí být označeno iniciálami dítěte.
f) Webové stránky tábora jsou: tabory.zalesak.org. Na tomto webu budou včas zveřejněny všechny
případné změny a doplňující informace k táboru.

g) Na cestu na tábor společnou přepravou děti prosím vybavte svačinou a pitím. První společné jídlo
bude svačina cca v 15.00 hodin. Z hygienických důvodů je nepřípustné, aby děti měly v osobních
zavazadlech jakékoliv další potraviny.

h) Fotogalerie a videa z tábora budou po táboře umístěny na webu pořádajícího střediska. Přihlášením
na tábor zákonný zástupce i účastník tábora souhlasí s uveřejněním médií pořízených při akci.

9. PŘEDTÁBOR:
a) V termínu od 10. do 17. 7. 2020 se na tábořišti Ztracená louka koná tzv. Předtábor - akce sloužící k
budování tábora, přípravě programu a zkoušení různých zálesáckých dovedností. Akce bude mít
táborový režim, avšak bez pevného programu, ten se bude skládat podle zájmů a potřeb účastníků
(například pro plnění kvalifikace Zálesáka, či přípravě programu na tábor).

b) Akce se mohou zúčastnit jak instruktoři, tak děti. O účasti je nutno se předem dohodnout s
náčelníkem, přičemž není podmínkou účast po celou dobu akce, ale podle možností účastníků.

c) Cena za účast na Předtáboře je 80 Kč/den za stravu a hradí se přímo na akci. Doprava na Předtábor je
individuální, nebo po domluvě s náčelníkem a není součástí ceny za tábor.
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