INFORMACE PRO RODIČE A ÚČASTNÍKY
LETNÍHO TÁBORA
Hra Začala! Záhada pikového Esa
Tábořiště Hrubá Brodská u Nového Hrozenkova, 22.–31. 7. 2018
www.tabor.hornisbor.cz
Místo konání: Tábořiště Hrubá Brodská u Nového Hrozenkova; podsadové stany.
Odjezd: Neděle – 22. 7. 2018, vlakem ze Vsetína v 14.58. Sraz účastníků je v 14.15 na parkovišti vedle
autobusového nádraží u věžáku. S sebou nezapomeňte vzít řádně vyplněný a podepsaný
nástupní list dítěte na tábor.
Návrat: Úterý – 31. 7. 2018, příjezd vlakem do Vsetína 14.49. Předání dětí rodičům bude na parkovišti
vedle autobusového nádraží u věžáku.

Balení
Nechte děti balit samostatně. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem. Je
dobré, když si sami uvědomí, co vlastně potřebují a proč si to berou. Zařiďte, ať jim vše projde rukama
a vědí, kam si co ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec
nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou. Dítě, které si samo
nezabalilo, spoustu věcí nepřiveze, protože neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná. Pokud je to
možné, označte veškeré vybavení dítěte jménem, např. fixem na textil.

Zavazadlo
Při volbě základního zavazadla berte v úvahu to, že děti absolvují v průběhu tábora dvoudenní puťák
s přespáním mimo tábořiště, tzv. „pod širákem“. Na svých zádech si přitom ponesou karimatku, spacák,
náhradní oblečení a ty starší i část stravy pro celou skupinku. Pro tento případ je kvalitní batoh typu „kletr“
nebo krosna, přiměřený a seřízený velikosti dítěte, nezbytnou součástí výstroje. Vše by mělo být tedy
zabaleno, pokud možno do jednoho zavazadla, a pokud je něco připevněno k batohu zvenčí, tak důkladně.
Při nástupu a odjezdu budou zavazadla do tábořiště převezena autem.

Pozor na jídlo
Vybavte dítě na cestu svačinou v přiměřeném množství a dostatkem tekutin, první jídlo na táboře bude
večeře v 19.00. Dovezené jídlo musí děti sníst v den příjezdu, druhý den ráno provede zdravotník kontrolu
a zbylé – kazící se jídlo vyhodí. Výjimkou jsou trvanlivé pochutiny zabalené v obalu (sušenky, bonbóny
atp.). I s nimi však šetřete. Děti dostávají v rámci denní stravy pravidelně nějaké sladkosti nebo ovoce.

Kapesné
Množství peněz, které mají děti k dispozici, se často negativně promítá do vztahů na táboře. Dítě nejede
na tábor nakupovat, drtivou většinu času bude trávit v přírodě. Doporučujeme kapesné ve výši maximálně
100 Kč.

1

Mobilní telefon
Zvláštní kapitolou jsou mobilní telefony. Pro většinu dnešních dětí je to
běžná pomůcka, přesto je po zkušenostech nedoporučujeme, konečné
rozhodnutí však necháváme plně na vás. Upozorňujeme, že na táboře
není pro účastníky možnost dobíjení! V případě nutnosti je možné dítě
kontaktovat prostřednictvím mobilních telefonů vedoucích. Vedení
tábora nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu
jakékoliv osobní věci účastníka tábora.

Návštěvy
Návštěvy na táboře nemůžeme nikomu zakázat. S ohledem na délku tábora i psychickou pohodu dětí je
však, po zkušenosti, nedoporučujeme. Návštěva může vaše dítě, i další táborníky spíše „rozhodit“.

Cennosti
Cenné a nebezpečné věci, stejně jako peníze, se mohou na táboře stát také spíš problémem než přínosem.
V průběhu tábora si děti nejspíš na tablet nebo přehrávač ani nevzpomenou. Nedávejte dětem ani drahé
fotoaparáty, dalekohledy apod. Chcete-li dítě na tábor dobře vybavit, investujte raději do kvalitní výstroje
(boty, batoh, spacák apod.)

Oblečení
Nedávejte dětem exkluzivní oblečení, pamatujete na to, že při hrách a výtvarných činnostech může dojít
k újmě. Oblečení a ručník označte fixem na textil. A nezapomeňte přibalit stylovou „detektivskou“ čepici
a lupu! – viz dále

Kontakty – adresy na pohledy
Vybavte děti adresami, na které budou moci poslat pohled z tábora.
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Doporučený seznam vybavení táborníka
• Čepice detektiva a lupa
• Batoh – základní „velké“ zavazadlo, vhodné jako „osobní skříňka“, ale zároveň vhodná na puťák – viz
strana 1
• Menší batoh – na kratší výlety
• Spacák, karimatka, polštářek – pokud máte k dispozici pouze tenčí spacák, rozhodně přibalte ještě
deku!!! Noci nad ránem bývají obvykle dost chladné. (Každoročně se přesvědčujeme, že nad ránem
teplota klesá až na 5 °C)
• Igelit – děti si jej berou na puťák a chrání je v případě deštivého počasí. Doporučená velikost je 2 x 1
metr
• Ešus, lžíce, hrníček – nezapomeňte vše označit jménem (např. lihovým fixem, samolepkou, bavlnkou,
vyrytím iniciál)
• Láhev na vodu – objem 1 litr, opět označená jménem. Bude používána v průběhu tábora i na výletech.
• Baterka – stačí menší, ale dostatečně výkonná
• Pevné kotníčkové boty – boty na delší chůzi a do náročnějšího terénu, fixující kotník.
• Sportovní obuv – např. tenisky, v nichž děti absolvují většinu táborového programu. Plátěné kecky
s plochou podrážkou nejsou vhodné a je doporučeno přibalit i boty náhradní
• Holínky – doporučeny zejména menším dětem
• Boty do vody – povinné!
• Čepice proti slunci, sluneční brýle, opalovací krém
• Ponožky (dostatečné množství – děti mohou během dne ponožky propotit či namočit, a tak potřebovat
více, než jeden pár na den)
• Spodní prádlo
• Kalhoty s dlouhými nohavicemi
• Kraťasy
• Trika s krátkým rukávem
• Košile, svetr, mikina
• Bunda, pláštěnka
• Plavky
• Oblečení na spaní
• Hygienické potřeby, ručník, kapesníky
• Osobní léky – připravte dostatečnou zásobu a nezapomeňte zapsat kompletní informace i dávkování
všech léků do nástupního listu
• Další možné věci – Bible, psací potřeby, zápisník, pastelky, oblíbená knížka, hudební nástroj, plyšák,
popř. drobné společenské hry…

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů kontaktujte hlavního vedoucího:
Sára Fojtů, tel. 736 232 807, sara.fojtu@seznam.cz
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