Než odjedeš na letní tábor, připomínáme:

1. Nezapomeň PŘIHLÁŠKU DÍTĚTE do skautského tábora a zdravotní dokumentaci potvrzenou lékařem. Lékařská zpráva (výsledek prohlídky) je nutná pro všechny účastníky do 18 let!
2. Před odjezdem na LT dej rodičům potvrdit ”PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE” a ujisti se, že máš vyplněné kontaktní adresy rodičů v době tábora. 
3. Vezmi očkovací průkaz. Starší nezapomenout občanský průkaz, zdravotní průkaz pro práci s potravinami je zajištěn. Dále je nezbytně nutné vzít průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Prosíme rodiče o pečlivou přípravu těchto dokladů. Jejich nekompletnost nám v táborových podmínkách působí nemalé problémy.
4. Pro výtvor svojí postele vezmi vše potřebné (co uznáš za vhodné a jaký typ postele zvolíš). Popruhy, prádelní šňůru, lehátkovinu, plátno. Zůstává zásada, že si každý skaut staví postel. Je zakázáno spát jen na matraci na zemi! Vlčata spí na lantuši.
5. Bez skautské a vlčecí stezky se na táboře nehneš, vezmi si i nastřádané grešle a lakrosku.
6. Nezapomeň si opravit a doplnit věci z výstroje A, B, C podle seznamu pro skauty a vlčata.
7. Dej si potvrdit rodiči, na které léky nebo potraviny jsi alergický a na co se má při táborovém působení a výcviku dát pozor. Vezmi si přípravek proti komárům a ovádům.
8. Dej si do pořádku svůj skautský a vlčácký kroj se všemi náležitostmi. 
    Připomínáme: píšťala, šňůra tvé barvy, domovenka, číslo oddílu, družinový znak, označení hodnosti, táborový znak (vyšít), slibový odznak, stupně, příslušnost k šestce, střediskový znak apod. Pokrývka hlavy - skauti baret s lilkou a vlčata čepici s vlčkem. 
9. Neboj se ničeho, vše zvládneš, rady ti poskytne tvůj rádce nebo zkušenější táborník.                                                                            

Upozornění:
Společné jídlo začíná pro skauty sobotní večeří a pro vlčata sobotním obědem. Do té doby přiměřené množství vlastního.




„A když byl večer, přišel člověk bohatý z Arimatie, jménem Josef, 
kterýž také byl učedník Ježíšův. Ten předstoupil před Piláta a prosil za 
tělo Ježíšovo. Tedy Pilá rozkázal tělo dáti.
A vzyv tělo Josef, obvinul je v plátno čisté. A vložil do svého 
nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke 
dveřům hrobovým, odšel.“
/Evangelium sv. Matouše, 27, 57-60/



Podle legendy Josef neodešel s prázdnou... Nejdříve se mu zjevil Kristus s krvácející ranou v boku. Josef do nádoby zachytil zbytky vytékající krve Spasitelovy. Teprve poté odešel. Ihned nasedl na loď a odjel do Británie. Nádoba obsahující Kristovu krev byla ukryta a potomci Josefa Arimatijského byli stanoveni dědičnými strážci Grálu – nádoby s krví spasitelovou.
Každý Britský chlapec se chtěl v době temného středověku stát rytířem. A každý rytíř na Ostrovech se chtěl stát členem Řádu kulatého stolu. Cesta do Řádu byla dlouhá a strastiplná, ale cíl, který byl na konci, za to stál a ne každý ho dosáhl. Členy se stali opravdu jen ti nejlepší z nejlepších. Grál zmizel ze světa, ale Merlin předpověděl, že se jednoho dne vrátí... Zda-li tomu tak bude, už je jen na vás. Vydej se tedy i Ty na pouť a nalezni svatý grál! 


