Informace pro účastníky tábora Žítkovské senobraní
2019
Sobota 13. července - úterý 23. července 2019
Žítková, přírodní rezervace Hutě, 48°59'23.494"N, 17°54'15.625"E

Jak se přihlásit
Je třeba vyplnit a podepsat přihlášku a doručit ji na kontaktní adresu.
Životní podmínky na táboře
Není to žádný luxus, ale přežijeme ve zdraví. Spíme ve stanech, myjeme se v potoce. Kdo se trochu posnaží a zatopí v
kotli, tak si může k okoupání připravit i teplou vodu. Záchody jsou suché, jejich výhodou je, že se nachází v dostatečné
vzdálenosti od tábora. Žijeme v přírodním prostředí se všemi jeho krásami i drobnými nepříjemnostmi. Kdo je citlivější
na hmyz, nechť se vybaví repelentem. Alergici by neměli zapomenout své medikamenty.
Základna je elektrifikována, ale neumožňuje připojení k internetu a je pokryta signálem pouze O2 a T-Mobile. Jiné sítě
je třeba hledat na okolních kopcích.
Účastnický poplatek
Žádný poplatek se nevybírá. Účastníci pomáhají při ošetřování přírodní rezervace. Za práci dostávají stravu a je jim
proplaceno cestovné hromadnými dopravními prostředky na území České republiky.
Stravování
Připravujeme 5 jídel denně, jídelníček sestavujeme tak, že se zájemci mohou stravovat i vegetariánsky. Zájem o
vegetariánskou stravu je třeba uvést v přihlášce.
Popis činnosti na táboře
Pracovním činnostem se věnujeme 6 až 8 hodin denně, v závislosti na počasí a návaznosti jednotlivých operací při
senoseči. Jedná se o ruční kosení, obracení a hrabání sena, odvoz sena, vyřezávání křovin, pomoc v kuchyni a činnosti
při zajištění provozu táborové základny. Volnočasové aktivity pojímáme relaxačně i naučně - hry v přírodě, besedy o
přírodě a krajině Bílých Karpat, hry pro radost i poznání.
Pracovní vybavení
Poskytujeme ochranné pracovní pomůcky (rukavice). Pozor, pracovní obuv a oděv si účastníci vozí vlastní.
Doporučujeme obuv s pevnou podrážkou a také dlouhé pracovní kalhoty.
Doprava na tábor a z tábora
Účastníkům, kteří absolvují celý táborový pobyt, proplácíme cestovné prostředky hromadné dopravy na území České
republiky. Jízdenky k proplacení je třeba uschovat.
Při příjezdu je nejjednodušší vystoupit na zastávce Žítková - rekreační středisko a dále pokračovat po cestě, která vede
proti proudu potoka. Cesta odpovídá žluté turistické trase, odbočka k tábořišti (cca po 1500 m) bude označena.
Odjezd hromadnou dopravou je možné naplánovat ze zastávky Žítková - rekreační středisko. Autobus přijede do
Bojkovic na vlakové nádraží.
Zdravotní péče a pojištění
Na táboře je proškolený zdravotník. Je třeba s sebou vzít průkazku pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti. Kdo
pravidelně užívá léky, měl by mít napsán jejich seznam a dávkování.
Všichni řádně přihlášení účastníci akce jsou pojištěni proti úrazu. Toto by však nemělo vyznít jako výzva
k nerozvážnému a neopatrnému jednání. Jednak jsou pojišťovny skoupé na proplácení škod, když zjistí zásadní
pochybení či porušení předpisů, jednak se mnohé škody stejně penězi nahradit nedají.

Co s sebou
Teplý spací pytel, karimatku, malý batoh na výlety a láhev na pití, pláštěnku nebo opravdu nepromokavou bundu,
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pokrývku hlavy, pevnou pracovní obuv a náhradní obuv, pracovní oděv, baterku, plavky, opalovací krém, dostatek
oblečení i pro případ ochlazení, mýdlo, kartáček, pastu na zuby, ručník, propisku, doklady, průkaz pojištěnce, prohlášení
o bezinfekčnosti, peníze na cestu (jízdné bude proplaceno až na táboře), přiměřené kapesné (moc možností k
nakupování nebude).
Kdo hraje rád na nějaký hudební nástroj, ať jej určitě vezme.
Není vhodné s sebou brát cennosti ani počítače, jejich využití nebude vzhledem k omezené internetové konektivitě a
jiným prioritám programu téměř možné.

Kontakty
Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice
Šafaříkova 726, 686 01 Uherské Hradiště
www.brontosaurus.uh.cz
Jsme nezisková organizace zaměřená na pomoc přírodě a práci s mládeží.
Již více než 20 let se věnujeme péči o přírodní rezervaci Hutě, která patří k nejcennějším lokalitám v Bílých Karpatech.
Adam Dvořák - hlavní kontaktní osoba pro tábor Žítkovské senobraní 2018
tel. 605 970 962, ajdam.d@seznam.cz
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Přihláška na tábor Žítkovské senobraní 2019
13. až 23. července 2019 v přírodní rezervaci Hutě, adresa táborové základny: Žítková č. p. 162
Jméno a příjmení:.........................................................................................................................
Datum narození: .................................
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................
Telefon: ...................................................................
E-mail: ....................................................................
Kontakty na zákonného zástupce (e-mail, telefon, vyplňují účastníci mladší 18let)
............................................................................................................................................................................
Co bychom o Tobě raději měli vědět předem (zdravotní omezení, užívané léky, zvláštnosti stravování):

Hlásím se na tábor v době od ............ do ............., beru na vědomí následující podmínky.
1. Cestovné na tábor prostředky hromadné dopravy hradí pořadatelé pouze těm účastníkům, kteří
absolvují celou dobu tábora.
2. Pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za případné úrazy a onemocnění, ke kterým dojde porušením
pravidel bezpečnosti práce ze strany účastníka, nerespektováním pokynů pořadatelů nebo zatajením
zdravotních omezení či zhoršeného zdravotního stavu.
Podpis účastníka:

.......................................................
V .............................................. dne ................................

Zašli fyzicky na adresu Adam Dvořák, Úvoz 39, 602 00 Brno, nebo scan fyzického výtisku na
ajdam.d@seznam.cz
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(Vyplň a odevzdej v den nástupu na tábor.)

Prohlášení o bezinfekčnosti
Jméno a příjmení: ....................................................................................................................
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mně ani jiným osobám, s nimiž žiji ve
společné domácnosti, karanténní opatření a že mi též není známo, že bych v posledním týdnu přišel
do kontaktu s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.
Podpis účastníka .......................................................
V .............................................. dne ................................
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