Informace pro rodiče:
Jako každým rokem pořádá náš oddíl letni stanový tábor v Rozkoši. Tábor je zlatý hřeb naši celoroční
činnosti a proto by na něm neměl chybět žádný správný člen oddílu.
Kde to vlastně Budeme :
Naše tábořiště se nachází asi 2 km od obce Rozkoš (okr. Znojmo) v malebném údolí přírodního parku
Rokytná.
Přijet k nám můžete buď linkou 814 na zastávku Rozkoš u kapličky a dále pěšky asi 2km. Nebo autem
směr Příštpo (Jaroměřice nad Rokytnou) viz červená trasa. U křížku svoje auto prosím nechejte. Dá se
sice dojet až na louku, ale cesta je ve špatném stavu a do tábořiště je to už jen asi 400 m.

Co Vás čeká a nemine :
Na Vaše děti čeká kvalitní program vedený zkušenými instruktory proškolenými na různých školeních
akreditovaných ministerstvem školství. Čeká je hlavně zábava v podobě různých menších či větších
hříček, celotáborová hra při které budou coby agenti jejího veličenstva řešit různé zapeklité případy a
zachraňovat svět od zákeřných padouchů, naučí se poznávat přírodu, zvládat veškeré tábornické
dovednosti ale ze všeho nejvíc krásné společné chvíle s kamarády.

Ubytování :
Děti budou spát v podsadových stanech na dřevěných postelích. Doporučuji vzít karimatku pro
pohodlnější spánek. Ve stanu bude i místo na kufr, případně batoh. Mohl by se hodit i kapsář na
osobní věci.
Stravování nám bude zajišťovat náš kamarád Kukie, který ovšem nebude dělat vše. Bude potřeba
v rámci kuchyňských služeb pomoci s přípravou jídla například přikládáním do kamen, umýváním
nádobí, nebo mazáním chleba. Práce to není náročná, děti se budou pravidelně střídat a jídla si pak
budou i víc vážit.
K dispozici jsou pak i dva suché záchody a umývárna s tekoucí vodou na umytí rukou. Koupání a mytí
jinak probíhá v potoce, který tábořiště obtéká.
Pití po celý den bude zajištěno i možnost objednání si nějakého mlsu z města, při nákupu.

Co sebou Ano a co NE ! :
Sebou si určitě neberte MP 3 ky a jiné podobně drahé hračky, dokážeme se zabavit i bez nich. Mobil
pokud chcete mít kontakt s rodiči si vzít můžete, ale ten si nechte po dobu tábora ve stanu.
Vodafone, nemá na tábořišti signál, musí se chodit na kopec.
Sebou si vemte:
Spacák, karimatku, tužku, papír, šátek, uzlovačku, ešus (nebo jídelní misku), lžíci, hrníček, doporučuji
boty do vody, baterka, náhradní boty, plavky, ručník, osobní hygienu, dostatek oblečení na ven.
Oblečení určitě žádné na parádu, něco po čem Vám nebude smutno, když se poškodí při hře. Hodit se
může i svíčka a sirky. Nějaký svetr na studené letní večery, kdo má, tak si sebou může vzít nějaký
staré sluneční brýle nebo sako jako kostým na agenta a hodit se bude i pláštěnka.
Kontakt na vedení tábora :
Hlavní vedoucí: Karel „Charlie“ Karásek
Iva „Ifka“ Dadáková

739319306
777979106

Návštěvní den bude v neděli 8. Července v neděli odpoledne.
Tábor začíná na tábořišti v Rozkoši, příjezd dětí na tábor je tedy v režii rodičů. Pokud by někdo měl
problém s odvozem zavazadel nebo se samotným dopravením účastníka na tábor, tak kontaktujte
prosím vedení tábora a domluvíme se.
Návrat z tábora bude v neděli 15. Července opět v režii rodičů, kdo by nemohl, tak děti odvezeme my
i s věcmi. Sraz s věcmi pak bude v 14:00 v klubovně.

Ti co budou pokračovat s námi na Putovní tábor Česká Kanada 2012, mají nástup ve Znojmě
v pondělí v 8:00 ráno.

Informace budou upřesněny po dohodě s těma, co pojedou.

Cena tábora se pro letošek mírně zvýší a to z důvodu rostoucích cen potravin a benzínu.
Na 14 dní bude činit poplatek za tábor: 2800 Kč na Os

pro nečleny oddílu : 3000 Kč na Os

Cena tábora i s Putovním táborem je : 3500 Kč na Os

pro nečleny oddílu : 3700 Kč na Os

