Doprava na tábor:
- z Újezdu u Brna na tábořiště a zpět
- sraz v sobotu 18. července v 13:30 na farním dvoře v Újezdě u Brna
- Před odjezdem na tábor je třeba předat zdravotníkovi:
✓ potvrzení o bezinfekčnosti
✓ průkaz zdravotní pojišťovny

Na tábor si vezměte:
-

osobní věci zabalené v kufru, nebo v krosně (v případě kufru je potřeba mít s sebou také
větší batoh – k bivaku/puťáku mimo tábořiště)

Nezbytné vybavení pro přežití:
-

-

2 roušky (1 mít nachystanou na odjezd), sáček na špinavou roušku
spací pytel, karimatka
prostěradlo
minimálně 2 ručníky
na bivak: igelitová roura (2 x 1 m)
pevná turistická obuv (pohorky / kanady)
Krabička Poslední Záchrany (vodotěsná; v ní jehla, nitě, zapínací špendlíky, knoflíky,
mince, malá tužka, papír, zápalky, škrtátko, malá svíčka, provázky, hřebíky, náplasti,
obvaz,…)
kovový / plastový hrníček s ouškem; lžíce
dlouhá pláštěnka
pokrývka hlavy proti slunci

Potřebné vybavení:
-

tenisky; vzdušná obuv (opánky, žabky)
kraťasy; trička s krátkým rukávem
letní bunda; svetr; tepláky
plavky; spodní prádlo; ponožky (teplé i normální)
pyžamo nebo jinou soupravu vyčleněnou pouze na spaní
další oblečení dle uvážení
Je potřeba počítat s dvoutýdenním pobytem!!!
Počasí může být velmi vlhké, chladné nebo příliš horké!!!

-

-

šátek; kapesníky; kapesní nůž
baterka + náhradní baterie; uzlovačka (= silný provaz 2 m), píšťalka
hygienické potřeby:
✓ kartáček a pasta na zuby
✓ kelímek na čištění zubů
krém na opalování; repelent
poznámkový blok, psací potřeby (pohlednice, obálky a známky bude možno zakoupit na
táboře)
kapesné max. 300,- Kč (během tábora je velmi málo příležitostí k utrácení; je zbytečné
dávat dětem více peněz)

Užitečné vybavení:
-

kapsář do stanu
polní láhev; ešus
polštář
holínky

Na táboře je zakázáno:




mít mobilní telefon, hudební přehrávač a jiné elektronické přístroje (tyto
přístroje nepodporují rozvoj vztahů mezi dětmi a mohou být z preventivních
důvodů zabaveny)
konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a kouřit

Závěrečné informace:
-

Vzhledem k aktuální situaci jsou zakázány jakékoliv návštěvy.
Nezapomeňte odevzdat „Zprávu lékaře“ do 30. června.
Návrat bude v sobotu 1. srpna asi ve 13 hodin na parkoviště u kostela.

Adresa tábora:
Tábor ERAGON
Protivanov
798 48

Kontakt na hlavního vedoucího:
Dominik Hladký
+420 775 024 276

Rodičům nových táborníků:
-

Nefunkční a neúplné vybavení způsobuje dětem zbytečné potíže, mnohé z nich už na
táboře nelze řešit.
Na táboře jsme zvyklí, že potraviny přišlé v balíku slouží ke zpestření společného stolu.
Pište dětem, uděláte jim tím radost.

Způsob placení:
Účastnický poplatek (3 200,- / os) zaplaťte do 30. června:
- hotově (Újezd u Brna, Na Zahrádkách 894)
- převodem na účet:
o č. ú.: 2 700 766 719 / 2010
o v. s.: ________________
- pomocí faktury

