Informace o táboru 2021
V letošním roce plánujeme tábor v termínu 7.–28. 8. 2021.
Kasiopea má tento rok na našem tradičním tábořišti pod Výrovou skálou v údolí říčky Rokytné
nedaleko Tavíkovic (u Moravského Krumlova) vyhrazeny jen 2 týdny ke konci prázdnin.
Rozhodli jsme se tuto situaci řešit následovně:
První týden tábora 7.–14. 8. je plánován jen pro starší děti od 12 let a uskuteční se na tábořišti
skautů z Ivančic, které je vzdáleno jen necelé dva kilometry po proudu říčky Rokytné od našeho
tábořiště (v oddíle mu přezdíváme Kelewan). V sobotu 14.8. se starší děti přemístí na naše tradiční
tábořiště.
Mladší děti (ve věkové skupině 6–11 let) se přidají v sobotu 14.8. přímo na naše tábořiště a společně
tady strávíme následující dva týdny do 28. 8. 2021.
Příjezd i odjezd všech skupin bude jako obvykle zajištěn z Brna.
Po ukončení tábora budeme táborovou základnu balit na přezimování (bouračka) – starší členové
oddílu se s námi na tom mohou podílet a budeme za to rádi.
Cena:
Starší děti 7.–28. 8. 2120, pro věkovou kategorii 12–16 let, cena tábora 4130 Kč + 370 Kč oddílové
příspěvky, pokud jste je ještě v tomto roce nezaplatili (tedy 4500 Kč).
Mladší děti 14.–28. 8. 2021, pro věkovou kategorii 6–11 let, cena tábora 3130 Kč + 370 Kč oddílové
příspěvky, pokud jste je ještě v tomto roce nezaplatili (tedy 3500 Kč).
Cena tábora je příznivá mimo jiné i díky dotacím od naší zastřešující organizace – ATOM (Asociace turistických oddílů
mládeže). Proto přihlášením na tábor bude Vaše dítě automaticky přijato za člena oddílu pro rok 2021 se všemi dalšími
výhodami, jako je například pojištění na oddílové akci. Roční členské příspěvky tvoří 370 Kč. Na částku 4130,–/3130,– Kč vám
můžeme vystavit fakturu pro zaměstnavatele, pokud vám přispěje. Může vám přispět i zdravotní pojišťovna, k tomu vám rádi
vystavíme/potvrdíme potřebné dokumenty.

V letošním roce budeme muset dodržet všechna epidemiologická opatření, která nám vláda a Krajská
hygienická stanice pro pořádání táborů nařídí. Podrobnosti o všech opatřeních (návštěvy rodičů na
tábořišti, testy na COV 19, vybavení respirátory a podobně) Vám sdělíme ihned, jak budou ujasněny.
Prosím, pečlivě zvažte každý vstup do tábořiště. Pokud to bude nezbytné, prosím přijeďte jen
v případě, že nejevíte žádné známky akutního onemocnění a nebyli jste v kontaktu s nemocnými
osobami.
Pokud vám chybí oddílová košile, bude letos možnost si nechat ušít novou – samostatný list s
návodem měřením na košile dostáváte zároveň s dokumenty k táboru.

Hlavního vedoucího oddílu – František Frodo Serbus, tel. 603 194 024, frodo@kasiopea.cz;
další kontaktní osobou je MUDr. Martina Tinka Šišáková, tel. 603 416 193 (v pracovní době telefon
nezvednu, zavolám pak zpět), tinka@kasiopea.cz.

