Letní tábor oddílu Práčata – Lužnice 2015
Termín konání:
Místo:
Cena:

od 19. července do 2. srpna 2015 (od neděle do neděle)
řeka Lužnice a přilehlé okolí
3500,- (v ceně je zahrnuta kompletní strava, doprava lidí i lodí, ubytování
v tábořištích, vstupné, ...)

Náš tábor je vodácký putovní, letos na řece Lužnici. Jezdí na něj stálí členové oddílu, ale stejně
tak je otevřený pro nové zájemce. Spíme v turistických stanech, takže každý potřebuje
karimatku a spacák. Ostatní vybavení můžeme poskytnout (ale je pravda, že oddílové lodní pytle
toho už mají za sebou opravdu dost, trochu předpokládáme, že dlouhodobí členové si pořídí
vlastní…). Během 14-ti dnů absolvujeme zhruba šest etap, kdy vše sbalíme, naložíme na lodě a
přesuneme se na další tábořiště, kde třeba den postojíme.
Celotáborová hra provede děti od prvního dne až do konce. Například loni jsme se dostali do
jedné předaleké galaxie (Star Wars). Letos bude celotáborová hra inspirovaná světem fantasy
série George R. R. Martina - Píseň ledu a ohně (Hra o trůny). Během tábora si děti mohou
vyzkoušet překonání lanových překážek, naučit se jízdě na turistických lodích, ale třeba i kajaku,
zahrát si softbal. Čeká je několik posezení u večerního táboráku, noční bojovky, výlety a spousta
drobných her. Poznají základy tábornictví, spolupráci s kamarády, ale i samostatné fungování.
Pokud se rozhodnete poslat Vaše dítko s námi, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji prosím co
nejdříve, nejpozději však do 22. června (je možnost ji poslat naskenovanou e-mailem).
Přispívá-li Vám na tábor zaměstnavatel, a řeknete si o něj, dostanete od nás potvrzení o účasti
dítěte na táboře.
Platbu tábora je nutné provést do 31. června. Preferujeme bankovní převod nebo platbu
v hotovosti (účet č. 509 003 001 / 5500, jako variabilní symbol uveďte datum narození
vašeho dítěte).
Dne 23. června od 19:00 pro Vás bude připravena v naší klubovně (U Spořitelny 69) schůzka
s rodiči o táboře. Zde se dozvíte detailní informace o táboře (čas odjezdu a příjezdu, plán
etap, vhodné a nevhodné vybavení, co odevzdat na odjezdu, atd.). V případě neúčasti na této
schůzce Vám budou veškeré informace zaslány e-mailem.

Mikuláš „Kulich“ Rázus, 736 156 233, mikulas.razus@gmail.com

Přihláška na letní tábor oddílu Práčata
Přihlašuji svou dceru/syna …………………………………………….………………........................................
datum narození …………………….….…………………………………….......................................................
bytem ………………………………………………………………………………………………....................................
na letní tábor oddílu Práčata v termínu 19.7. – 2.8.2015 na řece Lužnici
Platit budu: převodem - hotově
Datum:
Kontaktní telefon + e-mail:

Podpis rodiče:

