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

ZÁLESÁCKÝ ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR POLANA
1. ZAMĚŘENÍ:

a) Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě; středisko Čáslav, p.s. (Jaroslava Vrchlického 1318, 286 01
Čáslav) pořádají pro své členy, členy ostatních středisek a pozvané jendotlivce zálesácký zimní
výcvikový tábor na Polaně v Beskydech.

b) Tábor je určen pro Zálesáky v zelené (10 až 14 let) a černé (15 až 17 let) věkové kategorii. Zvány jsou
oddíly všech Zálesáckých středisek. Pro rudé zálesáky je zde možnost ve zvyšování kvalifikace.

c) Cílem tábora je prohloubit dovednosti související s přežitím v zimní přírodě.

2. CHARAKTERISTIKA TÁBORA:
Náplní tábora bude zimní táboření a bivakování - stavba iglů (možno si vyzkoušet i přespat v něm),
záhrabů a výlety do okolní krajiny na sněžnicích či běžkách. Vyzkoušíme si jak si uvařit jídlo na sněhu,
rozdělávání ohně a techniky udržení těla v teple. Neminou nás však ani kytara, herní večery pro oddych,
relax a trochu srandy.

3. TERMÍN, ODJEZD A INFORMACE:
a) Začínáme ve čtvrtek 23. 1 . 2020 v 14.40 hodin na vlakovém nádraží Čáslav.
b) Konec tábora je v neděli 26. 2. 2020 v 19.06 hodin v Čáslavi na stejném místě jako byl sraz.
c) Další informace Vám na telefonním čísle 604 543 025 podá náčelník tábora - náčelník střediska

Čáslav Jenda Šafránek (Husova 464, 286 01 Čáslav).

4. NÁKLADY A PŘIHLÁŠKY:
a) Účastnický poplatek je 1200 Kč, přičemž pořadatel poskytuje svým členům dotaci ve výši 200 Kč.
b) V ceně je započítána doprava, jídlo, ubytování a půjčovné sportovního vybavení.
c) Přihlášení na tábor je možné na oddílových schůzkách nebo přímou domluvou s náčelníkem

střediska Čáslav.
d) Platba účastnického poplatku: hotově nejpozději na schůzce před táborem 16. 1 . 2020.
e) Kapacita ubytování je omezena 18 lůžky. Proto upozorňuji, že jisté místo má jen ten s podanou
přihláškou a uhrazeným účastnickým poplatkem.

5. LOKALITA A UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je zajištěno v dřevěnici na samotě Polana přímo pod hřebenem Benešky nedaleko vrcholu
Vysoká (1024 m.n.m.), jedním z dominantních vrcholů Hostýnsko-vsetínských vrchů, jenž jsou součástí
CHKO Beskydy. Velká nadmořská výška (chata je 820 m.n.m.) jsou zárukou opravdové zimy.

6. VYBAVENÍ:
a) Výzbroj: průkaz Zálesáka, kartička pojištěnce (buď originál nebo kopie), zápisník, propisky a tužky,

nůž, zápalky a svíčky (NE čajové), uzlovačka, KPZ, buzola, baterka (nejlépe čelovka).
b) Výstroj: teplé oblečení pro pobyt venku v zimě a na sněhu (zateplené kalhoty, zimní bunda,

podvlíkačky, mikina, šála nebo šátek na krk, čepice, rukavice, teplé ponožky, zimní boty, oblečení do
chaty a pro případ promoknutí (alespoň tepláky a tričko), spodní prádlo, přezůvky do chaty, šátek.

c) Potřeby: batoh, ešus, hrníček, lžíce, karimatka, teplý spací pytel (možno zapůjčit), láhev na vodu /
termoska, celta, sněžnice, běžky - dle domluvy (pokud nemáte vlastní, bude zapůjčeno).

d) Hygiena: malý ručník, kartáček na zuby a pasta, kapesníky, toaletní papír.
e) Prostředky: tyto propozice.

7. UPOZORNĚNÍ:
a) Na akci jsou zakázány mobilní telefony a veškeré další moderní vymoženosti.
b) Děti vybavte pouze jídlem, které budou schopny sníst ve čtvrtek. Nevybavujte žádnými sladkostmi.
c) Pro účast na akci děti prosím omluvte z pátečního vyučování ve škole.

8. PŘIHLÁŠKA:

Jméno a příjmení: __________________________ Narozen: ________________________________

Číslo průkazu Zálesáka: _____________________ Podpis účastníka: _________________________

Kontakt na zákonného zástupce: _______________________________________________________

Datum: __________________________________ Podpis zákonného zástupce: _________________




