
Zimní tábor 
Jablunkov - Návsí 
29. 1. - 2. 2. 2010 

Odjezd: sraz 29. 1. 2010 v 15:10 Kopřivnice vlakové nádraží 
Návrat:  2. 2. 2010 autobusem z NJ v 13:25 hod. 

Seznam věcí na tábor 
Do kufru : ešus, velká a malá lžíce, hrnek, láhev na pití, utěrka, mýdlo, 

 šampón, zubní kartáček + pasta, ručníky, hřeben, ponožky,     
tepláky, mikina, trička, věci na spaní, čepice, rukavice, 
náhradní spodní prádlo, kapesníky, pláštěnka, přesuvky, spací 
pytel, baterka, KPZ, zápisník, tužka, (malá stolní hra), 
hudební nástroj, kapesné, lopatu ( igelitový pytel ) 

S sebou: - průkaz zdravotní pojišťovny 
- průkaz na slevu jízdného 
- svačinu a pití na cestu 

Peníze tj. 650 Kč odevzdáte u odjezdu. 
Nedoporučujeme sebou kufry, nejlépe batoh na záda.  

 
PŘIHLÁŠKA  

Na zimní táboření skautského oddílu Rybí 
Termín:            29. 1. - 2. 2. 2010 
Místo konání:          Jablůnkov- Návsí 
Cena:                        650 Kč                                  
Jméno, příjmení     
…............................................................................................. 
Datum narození:    
..……………………………………………………………… 
Bydliště:                 
..……………………………………………………………... 
Kontaktní telefon.  
………………………………………………………………. 
Podpis rodičů:        
………………………………………………………………. 
 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 25. 1. 2010 
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