ODDÍL KAPKA
IČO: 63531500; ČÚ: 2100802579/2010
www.kapka.cz
e-mail: kapka@kapka.cz
MT: 777 621 820 (Petr Vaníček - hlavní vedoucí)

Zve na:
Letní tábor
2018

Místo: Nejsevernější místo ČR – v blízkosti obce Lobendava, osada Severní
Ubytování: Spaní ve stanech s dřevěnou podsadou na matracích. Nutný vlastní spacák a něco
pod něj (prostěradlo, deku) Ve stanech jsou dřevěné podlážky, kde budou mít děti pod postelí v kufru všechny své osobní věci.

Termín: neděle 1. července - sobota 14. července 2018 (celkem 14 dní)
Strava: Vaření na peci v kuchyni. Snídaně, oběd, večeře + svačiny (dle programu upraveno); Pitný režim po celý den;
Pomoc při přípravě jídla a v kuchyni (mytí nádobí, loupání brambor ); Je třeba si přivézt vlastní ešus, nebo misky na
jídlo a příbor.
Hyg. podmínky: Táborová sprcha - boiler vytápěný dřevem. Na tábořišti jsou suché WC.
Doprava: Společně vlakem a zvláštním autobusem na místo; Zpět: Společně zvláštním autobusem z tábořiště a vlakem
Poznámka: Při počtu více jak 25 pojedeme autobusem již ze Sokolova až na místo a stejně i zpět z tábora.
Tábor je určen pro děti ve věku cca od 7 do 15 let. Nejedná se o klasickou dětskou rekreaci, kde se o každé dítě můžeme
individuálně starat. Je potřeba, aby děti byly samostatné. Vycházíme z celoroční činnosti našeho oddílu.
Na tábořišti není elektřina a je zde velmi špatný mobilní signál.
Vzhledem k umístění tábořiště (hluboko v lese) bude program zaměřen výhradně na okolí tábořiště.

Konečná cena: 2900,- Kč (pro členy oddílu 2400,- Kč – možno se ještě do oddílu přihlásit)

Možno zaplatit například fakturou s přispěním zaměstnavatele (nejčastěji příspěvek FKSP)
Prosíme všechny zájemce, aby přihlášku odevzdali co nejdříve! Mnohem snadněji se nám pak celý tábor
plánuje. Potřebujeme vědět co nejvíce dopředu, kolik bude potřeba vedoucích a dospělých, kolik materiálu na
jednotlivé hry, zajištění autobusu a podobně. Tábořiště má kapacitu pro 65 lidí. Předpokládáme, že nás pojede kolem
25. Stanovili jsme si však pro náš tábor maximální počet na 35. Toto je strop, přes který nepůjdeme. I když
nepředpokládáme, že se nás sejde tolik, pokud by přeci jen kapacita 35 byla naplněna, nebudeme další zájemce brát.
I proto prosíme, abyste se v případě zájmu přihlásili co nejdříve. Předpokládáme, že v průběhu června „uzavřeme“
příjem přihlášek - i když nebude kapacita tábora naplněna. Vyhrazujeme si právo v odůvodněných a vážných
případech přihlášku na tábor odmítnout. (Zdravotní stav dítěte, naplněná kapacita tábora, pozdní odevzdání přihlášky
a zálohy – po uzavření příjmu přihlášek…)
Jako závazné přihlášení bereme, pokud zaplatíte účastnický poplatek na tábor, nebo alespoň zálohu ve výši 1.000,- Kč.
Další informace k táboru dostanou přihlášené děti, ještě před táborem. (Čas a místo srazu odjezdu na tábor, znovu
seznam doporučených věcí na tábor a podobně.)
Několik fotografií z tábořiště:
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