INFORMACE

o letním dìtském táboøe pro dìti ve vìku 6-15 let,
který je bez elektrického proudu

Táboøi¹tì se nachází mezi vesnicemi Trkov a Rovina na sedlèansku a je u¾ívané ji¾ 25 let, bìhem
prázdnin zde postupnì táboøí mladí rodièe s dìtmi a tøi turistické oddíly. Ná¹ oddíl TOM ©pacírek
poøádá letní dìtský tábor ve 4. turnusu tedy v termínu 11.-24.2019
Dìti nastupují na tábor . . . . . . . . . . . . . v nedìli

11.8.

cca

v 10 hodin

a tábor konèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v sobotu 24.8. cca

ve 13 hodin

Vítáme pomoc rodièù s bouráním tábora . . . . . . . . . . .u¾

od 10 hodin

þ

Náv¹tìva rodièù není povolena

, pokud se nejedná o naléhavý pøípad, o kterém nás prosím pøedem

telefonicky informujte.ÿ

Pøihlá¹ky vyplòte a po¹lete na ní¾e uvedenou adresu nebo naskenujte a za¹lete na
jirkaprochazka@centrum.cz do 31.5.2019

Cena pobytu èinní 2.400 Kè. Prosím uhraïte tuto èástku do 30.6.2019 na úèet 2300297773/2010.
Jako variabilní symbol uveïte datum narození dítìte ve tvaru DDMMRRRR.
Dal¹í dokumenty naleznete na stránkách tomspacirek.4fan.cz v sekci Letní tábor / Dokumenty spolu
s dal¹ími dokumenty jako napø. þCo s sebou na táborÿ.
Sleva:

Potì¹í nás Va¹e pomoc na táboøe pøi sekání trávy a o pár dní pozdìji pøi stavbì tábora. Odmìníme Vás
300 Kè/den, pivem a ¹pekáèkem k obìdu. Pøedpokládané termíny jsou sobota 29.6. a sobota 6.7.
Táboøení:

Dìti èeká velké mno¾ství osvìdèených, ale i zcel nových her v lese, na louce, ve vodì, ve dne i v noci.
Za¾ijí spousty legrace, zábavy, nauèí se mnohým praktickým dovednostem a ovládání svých emocí.
Budou spát pod ¹irým nebem, zpívat si u táboráku a poznávat nové kamarády.
Ubytování:

Ubytování je zaji¹tìno ve stanech s podsadou na døevìném ro¹tu o rozmìru 70x200cm. Ka¾dý úèastník
musí mít vlastní spací pytel, karimatku, e¹us a pøíbor. Ti, kteøí jsou zvyklí na mìkèí spaní si
sebou mohou pøivézt deku èi matraci na spaní, doporuèujeme skládací matraci z Kau andu (matrace
na táboøe nemáme kde skladovat, roze¾rali by je my¹i). Na na¹em turnuse ji¾ bývají obèas chladnìj¹í
noci, proto je vhodné teplej¹í obleèení na spaní (tepláky, mikina). U dìtí je oblíbené spaní vedle ohni¹tì
pod ¹irákem - pokud nepr¹í a je teplo.
Obleèení:

Dejte dìtem na tábor spí¹e star¹í obleèení (second hand), u kterého Vám nebude líto jejich roztr¾ení,
propálení, umazání hlínou èi trávou, polití apod. Dìti budou bìhat po lese, plazit se v trávì, bìhat se
svíèkou, opékat si buøty atd.
Pøíjezdová cesta:

Existuje jediná polní cesta, po které lze z Trkova dojet a¾ do táboøi¹tì. Prosím, nejezdìte po poli, velmi
tak ¹kodíte místním zemìdìlcùm. Jeïte opatrnì, a» si u auta neprorazíte vanu pøevodovky.
Nástup na tábor:

Pøi nástupu na tábor budete potøebovat Posudek o zdravotní zpùsobilosti dítìte a fotokopii
prùkazu poji¹tìnce. Dìti si vyberou vhodný volný stan k nastìhování, domluví si spolubydlící a
omrknou s rodièi tábor.

Elektrický proud:

V táboøi¹ti se opravdu nenachází ¾ádná elektøina. To znamená, ¾e se vaøí na kamnech popø. plynovém
vaøièi, voda se pumpuje ruènì a ohøívá v brutarech a záchody jsou suché. V noci je na táboøe tma,
pokud nesvítí mìsíc. Nedá se nabít mobil. Za mobily dìtí ani jakoukoliv elektroniku neruèíme!!!
Tyto vìci a» dìti nechají doma a vezmou si radìji knihy, karty, hudební nástroje èi nìjaké stolní hry.
Pokud Vám dìti budou chtít zavolat mohou v nutném pøípadì pou¾ít mobil organizátora. Organizátor má mobil vypnutý a zapíná jej v¾dy po obìdì (cca 12.30) a po veèeøi (cca 19.30), aby vydr¾el
nabitý co nejdéle. Organizátor odpovídá na pøijaté SMS a volá na nepøijaté hovory.
Dìtem, které se potmì bojí, dejte i náhradní baterie do baterky. Vedoucí se o nì samozøejmì pøed
spaním postarají (tìm hodným pøeètou i pohádku na dobrou noc) a pohlídají je i ve spánku.
Hry a jiné:

Dìti si mohou na tábor pøivézt hudební nástroj nebo hry (karetní, stolní, deskové,. . .). Nedoporuèujeme
brát si s sebou jakékoliv elektronické zaøízení, za jejich pøípadné po¹kození neruèíme. Pokud se Va¹e dìti
neobejdou bez mobilního telefonu, budou jej moci vyu¾ívat pouze v pøedem stanoveném èase a místì.
Jídlo a pití:

Dìti mají mo¾nost si své sladkosti ulo¾it do igelitové ta¹ky se svým jménem, schovat do truhly ve
chladném skladu a v¾dy po jídle si o nì øíci vedoucím. Ve stanu by se jim jídlo zkazilo (ve sluneèném
poledni je ve stanu a¾ 50 stupòù) nebo by ho snìdli mravenci èi my¹i.
Na pití je nepøetr¾itì k dispozici èaj, èerstvá voda a voda se ¹»ávou. Pokud chtìjí dìti nìco
jiného mohou si pøivézt napø. balík minerálky jako zpestøení - ne zásobu na celý pobyt!!! Po
letitých zku¹enostech nedoporuèujeme levné limonády z marketù obsahující nevhodná Éèka,
dìti po nich bolí hlava. V¹e popí¹eme jménem a ulo¾íme do skladu (nejbli¾¹í prodejna je 5 km daleko
- nav¹tívíme ji jednou za týden, 200 Kè dìtem bohatì postaèí). Rádi uvítáme Va¹e pøebytky ovoce a
zeleniny ze zahrádky, pou¾ijeme je ke zpestøení jídelníèku dìtí.
Cestování:

Jsme v pøírodì, co¾ znamená, ¾e se zde vyskytují mravenci, komáøi, vosy, my¹i atd. Repelent proti
komárùm a klí¹»atùm není na ¹kodu. Obèas chodíme na procházku èi hry po okolí. Je dobøe pokud dìti
mají malý batù¾ek na plá¹tìnku a pití. Pokud pr¹í (a ono bìhem 14 dní opravdu zapr¹í) jsou nutné
holinky, jenom dva páry tenisek místo holinek nestaèí!!!
Výpomoc:

Hledáme výpomoc do kuchynì. Maminku (popø. babièku, tatínka), který nám pomù¾e v kuchyni, bude
mít za svou týdenní pomoc své dítì na táboøe zadarmo.
Vedení:

Organizátorem tábora je Jiøí Procházka a jeho syn Tomá¹ Procházka má svìøenu roli leadera vedoucích.
Vedoucí jsou øádnì pro¹koleni a mají za sebou pár let praxe a hlavnì vlastní zku¹enosti z doby, kdy
s námi jezdili jako dìti. Hlavní zdravotnicí je Svìtlana Procházková, man¾elka organizátora, která má
øádné pro¹kolení a 25-letou praxi z táborù + vlastní zku¹enost se svými 4 dìtmi. Dal¹í pro¹kolení
zdravotníci jsou Jirka Procházka (s 35-letou praxí na táborech) a novì certi kovaní zdravotníci Tomá¹
Procházka a David Janou¹ek (na¹e dlouholeté vedoucí a bývalé úèastníky tábora).
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz èi pøání - volejte, pi¹te.
Organizátor Jiøí Procházka 737 737 584
Nejaktuálnìj¹í informace na stránkách: www.facebook.com/spacirek/
Dokumenty na webu www.tomspacirek.4fan.cz
Poøadatelem tábora je
mláde¾e.
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