
 
Informace k letnímu táboru Damnov 2012 

45. Střediska Junáka SILMARIL 

Termín tábora: 1. - 20. 7. 2012 

Místo tábora: u obce Damnov (železniční zastávka Ošelín, trať 170), v trojúhelníku Stříbro - 
Tachov - Mariánské lázně, mapa KČT č. 28 (1:50 000), GPS 49°47'6.884"N, 12°49'32.997"E podle 
www.mapy.cz. 

Cesta tam: v krojích a s malým batůžkem na jednodenní výpravu, s sebou jídlo a pití na neděli a 
pondělní snídani, (vaříme od pondělního oběda), dokumenty (kopii průkazky pojištěnce a 
potvrzení o bezinfekčnosti) a léky k odevzdání 

Sraz: neděle 1.7.2012 v 7:15 na Hlavním nádraží před ČD centrem 

Cesta zpět: unavení a špinaví jen s pár drobnostmi, které jsme během tábora nepoztráceli 

Návrat: pátek 20.7.2012, 17:51 na Hlavním nádraží na nástupišti (rychlík R761 z Chebu) 

Dokumenty: odevzdat nejpozději do 14.6.2012: pečlivě vyplněná přihláška, souhlas lékaře 
podepsaný zákonným zástupcem (máte-li z letošního roku - například ze školy v přírodě - stejné 
potvrzení, použijte ho) 
Žádáme vás o odevzdání přihlášky a souhlasu lékaře najednou a až po zaplacení (oba 
dokumenty předejte na schůzce rádci nebo rádkyni). 
Na srazu je nutné odevzdat: kopii průkazky pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, případné 
léky (podepsané a s čitelným návodem k použití) 
Placení: v hotovosti jen na schůzce rodičů 15.5.2012, jinak převodem nejpozději do 14.6.2012 
na vlčí účet u Poštovní spořitelny, číslo účtu je: 219677200/0300 - variabilní symbol je RČ 
účastníka 

Zavazadla: Autem se posílají maximálně 2 (dvě!) zavazadla: kufr/dřevěná bedna a batoh na 
dvoudenní výpravu , výběr ve čtvrtek 28.6.2012, od 18:30 ve Vodárenské věži, odevzdání v pátek 
20.7.2012 ve 20:00-21:00 tamtéž. 

Komunikace: v případě naléhavé potřeby nás kontaktujte na čísle 777 696 143 pomocí SMS a 
my vám zavoláme (telefon nebude zapnut celodenně) 

Poštovní adresa tábora: Letní tábor 45. střediska Junáka SILMARIL, pošta Planá u 
Mariánských lázní, Damnov 348 15 
Byli bychom rádi, kdyby děti nemusely dlouho čekat na pohled od vás, my napíšeme hned po 
příjezdu. 
Počítejte, prosíme, s tím, že všechny došlé balíky se sladkostmi budou rozděleny mezi účastníky 
tábora. 

Upozorňujeme na omezení ohledně mobilních telefonů (jakož i jiné elektroniky), viz seznam věcí. 

Poplatky u lékaře: Každému členovi tábora budou z táborového poplatku uhrazeny případné 
náklady na regulační poplatky (ošetření, recepty) do výše 120 Kč, nad rámec této částky bychom 
s vámi peníze vyúčtovali po návratu z tábora. 

Vedoucí: Markéta Fejková, +420 732 58 41 40 (vedoucí tábora) 
  Adam Tatar, +420 732 88 88 90 (zástupce vedoucí tábora) 
  Františka Ošmyková, +420 603 35 39 27 (zdravotnice) 
Dotazy: Posílejte na silmaril.info@seznam.cz 
 
“Success is not a place at which one arrives but rather 

the spirit 
with which one undertakes and continues the journey.” 


