Přihláška na letní stanový tábor pro děvčata od 9 do 16 let

4.7. – 18.7. 2020

HoMiNiMi
V dávných dobách, kdy lidé ještě nechodili vzpřímeně, žili
v tlupách a živili se lovem mamutů, se v jižních nížinách
pravěkého evropského kontinentu usadil kmen Hominimi. Byl to
kmen na svou dobu moderní a pralidé v něm byli nejchytřejší
a nejvyspělejší na planetě Zemi. Díky svému nadání byli
členové tlupy Hominimi předurčeni k tomu, aby objevili věci pro
život důležité a život ulehčující, aby zachránili lidský rod před
vymřením a posunuli tak evoluci do další fáze vývoje.

Vydej se za námi do tajuplného pravěkého světa před miliony let
a pomoz nám ochránit lidský rod! Vyráží se 4. 7. 2020 od kostela
a
sv. Petra a Pavla v Újezdě! Těšíme se na tebe!
Pralidé z HoMiNiMi
SHM Klub Újezd u Brna, z. s.
Masarykova 38
664 53 Újezd u Brna
IČ: 652 65 599

Přihláška na tábor děvčat
4. 7. – 18. 7. 2020

HoMiNiMi
Jméno: ____________________________________________

Prvotní příprava tábořiště 20. 6.
pomohu* - nepomohu*
Stavba tábora 26. a 27.6.
pomohu* - nepomohu*
Bourání tábora 22. 8.
pomohu* - nepomohu*

Adresa: ___________________________________________

Úhrada bude provedena:
- hotově/ převodem na účet*
- fakturou vystavenou na:*

PSČ: _______________ RČ: __ __ __ __ __ __ /__ __ __ __

_____________________________

Telefon na rodiče: __ __ __ __ __ __ __ __ __

_____________________________
_____________________________

Email na rodiče: _____________________________________

Fakturační údaje

* Nehodící se škrtněte

___________________

_____________________

Datum podpisu přihlášky

Podpis zákonného zástupce

Přihláška na letní stanový tábor pro děvčata od 9 do 16 let
v termínu 4.7. – 18.7. 2020

HoMiNiMi
➢ Cena je 2800,- Kč
➢ Stravování pětkrát denně
➢ Zajištěna odborná zdravotnická pomoc
➢ Ubytování ve stanech pro dva s dřevěnou podsadou
➢ Tábor je veden proškolenými vedoucími
➢ Možnost teplé sprchy každý den

Více informací dostanete na:
➢ www.ujezd.shm.cz, ujezd@shm.cz
➢ Pavel Blažek, Na Zahrádkách 1012, Újezd, 734 435 332
➢ Hlavní vedoucí: Marie Jašková, 731 646 791
Vyplněné přihlášky doručte co nejdříve na výše uvedenou adresu. Podrobné informace o turnuse,
o odjezdu, co si mají vzít tábornice s sebou atd., obdržíte v květnu.
Budeme rádi, pokud nám některý z tatínků pomůže při rekonstrukci tábořiště či při jeho stavbě.

Podmínky účasti na táboře:
1. Účast na programu, který je pro účastníky připraven, je povinná. Nepovinná účast bude vždy dopředu ohlášena.
2. Tábor se hlídá i přes noc, protože kamarádi účastníků i vedoucích mohou chtít odnést z tábora vlajku nebo nějaký
jiný talisman.
3. Každý táborník bude mít několikrát za tábor i službu v kuchyni, to obnáší pomoc při vaření či pomoc při dalším
zabezpečení chodu tábora.
4. Ráno i večer se celý tábor schází na tzv. nástupu. Zde se všem sdělí program dne a další důležité informace. Na
nástupu se stojí pohromadě podle soutěžních družin. Během nástupu se mezi sebou nebavíme. Pokud je pozor stojí
se v pozoru.
5. Během nočního klidu všichni, i ti kteří nemohou spát, setrvají v tichosti ve svém stanu.
6. Každý den zahajujeme i končíme společnou modlitbou, také jídlo zahajujeme modlitbou. Vždy se sejde celý tábor.
7. Po každém obědě následuje tzv. polední klid, během kterého mají všichni táborníci odpočívat, psát dopisy či
vytvářet činnost, která neruší ostatní (služba v kuchyni má polední klid zkrácený).
8. Tábořiště je možné opouštět jen se souhlasem hlavního vedoucího, a to v době osobního volna.
9. Na táboře není dovoleno požívat alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky.
10. Není žádoucí, aby dítě mělo u sebe na táboře telefon. Může si jej však uschovat u vedení tábora a občas si ho půjčit
na důležitý hovor.
11. Je zakázáno mít s sebou jiné digitální zábavní zařízení či různé nevhodné tiskoviny a časopisy. Tyto věci mohou
být vedením tábora zabaveny a vráceny po skončení tábora. Tyto věci nepomáhají udržovat kolektiv.
12. Je důležité vycházet v dobrém se všemi táborníky. I s těmi „méně sympatickými“.
13. Všechny problémy je vhodné řešit s někým z vedení tábora (hlavní vedoucí, zdravotník, kuchaři…).
14. Při hrubém porušování výše zmíněných pravidel může být táborník ihned odvezen domů, a to bez jakékoliv
náhrady.
15. Fotografie pořízené na táboře slouží jako dokumentace akce a mohou být vystaveny na webových stránkách.
16. Na táboře děti ošetřuje vyškolený zdravotník. Akutní případy se řeší na pohotovosti v nejbližší nemocnici.
Podpis zákonného zástupce na přihlášce značí zároveň i souhlas s tímto řádem.

