Akce skautů a informace na květen/červen 2019

V Liberci 14.5.2019 – aktualizováno 16.5.2019

organizační pokyny skautskému oddílu Potápníků:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tábor 2019 – podrobnosti k putovnímu táboru budou až v druhém týdnu po přístavní radě (která proběhne 6.6.)
Tábor 2019 – všichni mají tábor zaplacen, chybí odevzdat zdrav. posudek: Michal J., a zdrav. kartičku pojišťovny: Ticho
Dluhy: účast. poplatek z posledního Svojsíkova závodu dluží 100,-Kč: Reflex, Torpédo, Brownies a Siam.
Upozorňuji Vás na plnění skautských stezek – nových experimentálních či starých fantasie – noste je na schůzky a na akce
První oddílová skautská schůzka v září bude ve středu 4.9.2019.

Svojsíkův závod – krajské kolo (25.-26.5.2019)
Přihlášeni ke dni 16.5. jsou: Puštík, Vořech, Skuhra, Brownies, Siam, Michal J., Rexlex, Pepíno. (Roman+Čajda)
Sraz:
v sobotu 25.5.2019 v 8:10 hod n na vlakovém nádraží (odjezd vlaku 8:33 hodin)…
Návrat:
v neděli 26.5.2019 vlakem v 14:24 hodin (odjezd vlakem z Lužce pod Smrkem ve 13:43 hod.)
Sebou:
spacák s kompletním převlečením na spaní i s karimatkou, stany (ti co je obdrží od Čajíčka), pláštěnku, čelovku...
kompletní oblečení na výpravu (náhradní spodní prádlo a ponožky), pevnou obuv na celodenní výpravu…
skautský kroj s tričkem a kšiltovkou na závěrečné společné vyhlášení závodu
hygienu (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček, zub.pastu, kapesníky, toaleťák)
čtyřcípí šátek, KPZ, uzlovačku s min. délkou 1,5 m, zápisník, psací potřeby, sirky
hrnek, misku, ešus, lžíce, určená osoba kotlík, další VAR vařiče a bomby s plynem, každý litrovou lahev s pitím…
jídlo na celý víkend každý zvlášť, počítat s vařením společné večeře dle propozic závodu…
doporučuje se vzít si i malý batůžek na závody ..
(stačí jeden na celou družinu , kdo vezme svůj mobil), další člen vybavenou lékárničku, 2 buzoly,
max. výlohy za celou akci budou do 100,-Kč (na uhrazení vlaku a případně společného jídla)

Informace pro družinu: http://skauti.majak-liberec.cz/akce/Svojsikuv_zavod_2019_kraj.pdf

Jizerskohorská kolová akce (25-26.5.2019)
Účast je jen pro ty, kteří se nahlásí nejpozději do 19.5.2019 na mail fizda1@seznam.cz (je třeba včas dopředu
objednat jízdenky pro lidi i kola). Je možná i účast rodičů, ale jen v sobotu (bez přespání s návratem do Liberce)
Přihlášeni ke dni 16.5. jsou: Ztracenej a Spacák (oba bez rodičů)
Sraz:
v sobotu 25.5.2019 v x:xx hodin na xxxx – bude upřesněno
Návrat:
v neděli 26.5.2019 u klubovny Majáku kolem 14. hodiny
Sebou:
dva batohy: malý si vezeš na kole, velký ti odebereme a odvezeme autem na chatu do Kristiánova
-

kompletní vybavené, seřízené a zkontrolované kolo s náhradní duší a pumpičkou, !! přilbu !! bez ní nikdo nepojede!
oblečení na kolo dle počasí, dobrou obuv vhodnou na kolo (počítat s chladnějším a deštivým počasím)
v malém batůžku: pláštěnku, svačinu a oběd na sobotu s teplým pitím, navíc na kole pití v lahvi (může být i studené)

-

ve velkém batohu: spacák, karimatka, věci na spaní, přesuvky a čelovku
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zub-pastu, kartáček, toaleťák, kapesníky
převlečení - do chaty a na vycházku do lesa, navíc si přibal spodní prádélko a ponožky
ešus, hrnek, lžíce, utěrku!, otvírák, sirky
šátek, KPZ, tužku a papír
buřty ( počet dle vlastní chuti na opečení ), 1/4 chleba, 1x jablko, železnou zásobu (sušenka/čokoláda)
max. výlohy na akci do 250,- Kč /ubytování 120,-Kč/noc, doprava osob+ kola 60,-Kč, strava a doprava batohů/

!POZOR! na schůzku v plaveckém bazénu (ve středu 29.5.2019)
Sraz ve vestibulu v 16:00 hod., konec v 18:00 hod.
plavky, ručník, mýdlo, igelit. tašku na mokré věci, finance: 70,-Kč na vstupné a papírovou bankovku 100,-Kč na zálohu na skříňku

Meandry – Boj o Mimoňské pádlo (31.5.-1.6.2019)
Účastníci:

Čajíček, Ztracenej, Vořech, Pepíno a Torpédo (náhradník: Skuhra)
Případně může být postavena i další posádka, tzv. roverská C2: Puštík-Tomáš H.
Štafeta o mimoňské pádlo:
1. Závod C2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (skautský dům) – Boreček – Čajíček+Ztracenej
2. Běh terénem – z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech – Torpédo
3. Jízda na horském kole – okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu – Vořech
4. Jízda na silničním kole – Okruh v Hradčanech na letišti – Pepíno
5. Závod pramic – samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech; Čas pramice se připočítá k celkovému času

Sraz:
v pátek 31.5.2019 u klubovny Majáku v 17:30 hodin. (je možný opožděný příjezd Čajíčka, vyčkejte jej)
Návrat:
v sobotu 1.6.2019 asi kolem 18:30 hodiny ke klubovně
Roverská hlídka C2: si zajistí, aby měla na klubovně v pátek večer připravená své kola v loděnici, dopravu vlakem do Hradčan si
domluví a zajišťují sami. Stan jim dovezeme přístavní. (přeprava kol je v tomto termínu vlakem nemožná – je stále
nahlášena náhradní doprava autobusy z LBC-Mimoň)

Sebou:

-

-

skautské triko, skautský šátek s turbánkem, čepice ( vše na sobě při odjezdu ! )
spacák s karimatkou a s kompletním převlečením na spaní, baterku či čelovku (stany vezmeme přístavní)
věci na převlečení, na cestu a na vodu! Počítej s tím, že žádné na akci neusušíš!
pláštěnku, čepici na vodu, opalovací krém, plavky
všichni kompletní výstroj na vodu: pádlo, vestu, boty do vody, /cyklisti kolo a přilbu se zámkem na kolo/…
ešus, misku či hrnek, nůž, bagr (lžíci), utěrku, otvírák,…
hienu: ručník, mýdlo, hřeben, zubpastu, kartáček, toaleťák, kapesníky...
večeři a pití na pátek a snídani na sobotu od maminky
1/4 chleba, 1x paštika
šátek, KPZ, skautské stezky, tužku a papír
max. výlohy na akci do 300,- Kč /doprava, startovné, ubytování, jídlo,.../

přístav má webové stránky: www.majak-liberec.cz
náš skautský oddíl má webové stránky: http://skauti.majak-liberec.cz kde naleznete všechny aktuální informace i změny k akcím !!
naše oddílová skautská galerie fotografií i videí z akcí: www.skauti-liberec.rajce.net

Čajíček v.r.

