
Otava 2017 - závěrečné informace 
 

● Odjezd: sraz v sobotu 1. 7. 8:30 parkoviště nad autobusovým nádražím ČSAD 
○ na cestu autobusem a vlakem na sebe krojové tričko (šátek být nemusí) 

● Návrat: sobota 15. 7. 18:15 parkoviště nad autobusovým nádražím ČSAD 
● Trasa voda - Otava: Sušice - Vrcovice 
● Zavazadla: “velké zavazadlo” (batoh, barel nebo loďák) naložíme při odjezdu na nádraží do 

auta. S sebou do vlaku si vezměte malý batoh s jídlem a pitím na celodenní cestu vlakem 
(svačinu, oběd, svačinu). .  

● Vybírané dokumenty při odjezdu: 
○ Přihlášku (kdo ještě fyzicky neodevzdal) 
○ Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře - kopie nebo originál 
○ Prohlášení o bezinfekčnosti + kontakty + poskytování informací o zdravotním stavu + 

léky 
○ Kopie průkazu pojištěnce nebo originál 
○ Kopie očkovacího průkazu nebo originál 

● S sebou (chybí v seznamu věcí nebo upřesnění) 
○ pet lahev alespoň 1,5l 
○ upozorňujeme ještě na vhodné boty do vody. Jak píšeme v seznamu, je potřeba mít 

boty do vody s uzavřenou špičkou (proto nejsou vhodné sandále) a boty, které drží na 
noze a neuplavou (proto nejsou vhodné např. Croxy). Proto prosím o dodržení těchto 
pokynů, protože na vodě nebude čas starat se o uplavané boty a neradi bychom řešili 
okopané nebo pořezané palce. 

● Dopisy, balíčky: 
○ bude možné nás při odjezdu předzásobit pohledy, které budeme dětem postupně dávat. 
○ Pravděpodobně bude možné dětem poslat balíček nebo pohled přes dospělé přijíždějící 

v průběhu tábora. O konkrétním postupu budeme ještě informovat.  
● Zprávy z tábora: Zhruba každý druhý až třetí den budeme na veřejně přístupné (bez nutnosti 

přihlášení na FB) stránky Flotily na Facebooku vyvěšovat zprávy z tábora, takže budete mít 
aktuální informace o dění na táboře: https://www.facebook.com/flotila.liberec 

● Vybraná táborová pravidla: Ještě jednou připomínáme, že je zakázáno brát na tábor veškerou 
elektroniku (mobily, mp3, discmany…) mimo námi povolených výjimek. Nebude je kde dobíjet a 
není možné vyloučit ztrátu, poškození nebo odcizení během dopravy. Baterka je samozřejmě 
povolena, hodinky se hodí. 

● Kontakty během tábora:  
○ Lukáš Arient - Bodie: 725 265 926 
○ Slavomír Pešula - Slávek: 734 422 148 
○ Kamila Lubasová - Quelle: 724 073 669 
○ Pište prosím SMS, v případě potřeby budeme sami zpátky volat. K dispozici budeme 

každý večer mezi 18:00 a 21:00 
● Veškeré informace jsou také k dispozici na stránkách tábora: 

○ http://flotila-liberec.cz/tabor_2017  
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