
Odjezdové propozice na letní 
tábor Avatar 2022  

Vážení rodiče, dostávají se Vám do rukou táborové odjezdové propozice. Naleznete v nich mimo jiné 
informace o zavazadlech, o odjezdu na tábor nebo instrukce k doplnění táborové výbavy. 

 

Odjezd na tábor 
• Ve čtvrtek 30. 6. 2022 v 17:00 na pátém nástupišti Hlavního nádraží v Brně (odjezd vlaku je 

ve 18:17). Prosím přijďte včas, abychom stihli vše vyřídit. 
• Na srazu bude zdravotník vybírat obálku s doklady dítěte, tedy s nástupním listem (najdete 

ho táborovém webu a v přihlášce), aktuální zdravotní způsobilostí, kartičkou zdravotní 
pojišťovny (kopie nestačí) a s očkovacím průkazem (kopie stačí). Případně od Vás přebere 
léky, které dítě užívá (společně s rozpisem kdy je má užívat). 

• Jede se tradičně v kroji (zelená košile). Ti, co nemají kroj si na sebe dají Tulácké tričko. Ti, 
co nemají ani to, tak si oblečou jiné tmavě zelené tričko.  

 
Zavazadla 

• Kufr se letos bude nově odevzdávat až na sraze na tábor – ve čtvrtek 30. 6. 2022. Odtud 
budou všechny naloženy do dodávky a odvezeny až na tábořiště. 

• Pozor, KUFRY (1ks/dítě) se odevzdávají dobře zavřené a podepsané (v kufru se během tábora 
udržuje pořádek lépe, než třeba v tašce). Menším dětem přiložte seznam věcí a podepište je. 

• Velký batoh si děti berou do vlaku (do něj nabalte spacák, karimatku, rébl/plachtu, provaz, 
kolíčky, oblečení na spaní, kartáček a pastu, oblečení podle aktuálního počasí (teplejší na 
večer), ešus/misku, hrnek, lžíci, večeři a pití na cestu (trvá 5 hodin). Sbalte děti tak, aby 
byly schopny případně přespat jednu noc mimo tábor. 

 

Návrat z tábora 
• V sobotu 16. 7. 2022 v 16:14 na páté nástupiště Hlavního nádraží v Brně (včetně kufrů). 

 

Informační hodiny 
• Na táboře je nabitý program a není tam elektřina. Proto nás běžně nezastihnete na telefonu. 

V případě, že s námi budete potřebovat nutně mluvit, volejte pouze hlavnímu vedoucímu 
tábora, Fandovi (František Reitter), na telefon 730 611 895 v úterý a čtvrtek od 20:00 do 
21:00 (případně zanechte SMS a my se Vám ozveme). Pokud nastane něco nečekaného, 
samozřejmě Vám zavoláme ihned. 

• V průběhu tábora najdete na webu tabor.tulak.org fotky a aktuality. 
 

Posílání balíků 
• V případě, že budete posílat svým dětem balíček se sladkostmi, pošlete jej prosím jako balík 

do ruky. Pokud jej pošlete jako balík na poštu, nebude nám ho moct pošťák dovézt až na 
tábor. Také do balíku nedávejte věci, které by se mohly zkazit. 

Pomoc 
• Rádi bychom vás požádali o pomoc. Hodí se nám v podstatě cokoli – kromě finančních darů 

zejména materiální pomoc (zdravotnický materiál, nářadí, látky – např. prostěradla…). Pokud 
máte možnost sehnat něco užitečného, nebo vám to leží doma bez užitku, dejte nám vědět. 

 
 

 
Hlavní vedoucí tábora:  František Reitter tel. 730 611 895 
Zdravotník:    Nikita Nečasová tel. 777 596 091 
Program:    Václav Palík  tel. 608 552 185 


