ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO LETNÍ TÁBOR TS STOPAŘ RAJNOCHOVICE 2010

ODJEZD: Neděle 1. 8. 2010. Sraz je v 8:15 hodin před železniční stanicí Ostrava Střed.
NÁVRAT: Sobota 14. 8. 2010 v 18:55 opět na nádraží Ostrava – Střed.

DŮLEŽITÉ:


průkazku pojištěnce



prohlášení o bezinfekčnosti (maximálně dva dny staré!!!!).

Před odjezdem již také musí být uhrazen pobyt. Připomínám číslo účtu TS Stopař:

670100-2204146692/6210, VS: rodné číslo, KS: 0308
Pojedeme vlakem do Rajnochovic. Zde bude pro děti přistaven autobus a doveze je až na
základnu. Dejte dětem na cestu jen něco k pití a malou svačinku. Kufry, batohy, spacáky a
jiná větší zavazadla naložíme před nádražím do auta a odvezeme až do tábora. Obdobně to
bude i na cestě domů.
Na táboře hrajeme vždy celotáborovou hru (letošní téma: indiáni), do které si děti vyrobí
kostým doma nebo si na něj přivezou materiál, z něhož na začátku tábora vyrobíme kostýmy.
Pro děti bude vhodný prostý oblek řádového indiána v neutrálních barvách (bílá, hnědá, šedá,
béžová) s jednoduchou čelenkou bez peří a jiných ozdob.

Doporučený seznam věcí na tábor

























teplý spací pytel - nutný
karimatka, nebo jiná podložka - nutná
bunda teplá
tepláky
kalhoty
svetry, mikiny
trička
pokrývka hlavy
spodní prádlo
ponožky
úbor na spaní
pevná nepromokavá obuv / kanady, pohorky, ... /
tenisky, sandály
hygienické potřeby: kartáček, pasta, mýdlo atd.
psací potřeby
blok
kapesní svítilna a náhradní baterie
kapesní nůž
pláštěnka (nejlépe do malého baťůžku se svačinkou na cestu)
ešus a hrnek, příbor
plavky, ručník k vodě
opalovací krém
sluneční brýle
doporučené kapesné max. 400,- Kč (možnost uschovat hotovost u hlavního vedoucího)

Většinu času budeme trávit v přírodě, takže raději starší
oděv. Doporučujeme označení osobních věcí!

Poštovní adresa tábořiště, kde letos budeme je:
TS STOPAŘ
Tábor PSOHLAVCI
768 71 Rajnochovice – Košovy
Dopisy ANO, děti je dostávají rády a indiáni pak obzvlášť. Balíčky prosím raději NE. Jídla
bude dostatek a děti budou mít občas možnost si nějakou tu sladkost či limonádu zakoupit

Upozorňuji na nevhodnost nošení cenností jako jsou šperky, drahé mobily, elektronika atd. !!!!

Kontakty:
Petr Lembard

603 496 567

Martina Fojtíková

724 825 280

Tomáš Velička

732 508 463

přímo v táboře či na výletě.
za TS Stopař
V případě zájmu můžete své dítě na táboře navštívit v sobotu 7.8.2010 odpoledne.
Souřadnice GPS: 49°21'54.161"N, 17°48'44.001"E

Vzhledem k tomu, že jedeme v srpnu, mohou být již chladné noci. Dejte proto dětem opravdu
teplý spacák. Touto dobou nejsou výjimkou nad ránem teploty kolem 2°C. Základna je na
úpatí Hostýnských vrchů u potoka pod lesem.

Petr Lembard

