176. PTO VLČATA
30. PS MLÁDÍ
a
LUŽÁNKY  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
pořádají 56. letní tábor

ZEMĚPLOCHA 2015

Tábořiště Lomy
18. 7.  8. 8. 2015

TERMÍNY, SRAZ A NÁVRAT
V létě 2015 pořádají Vlčata již svůj 56. letní tábor. V letošním roce vyrážíme
na nové oddílové tábořiště, které ještě nebude úplně na 100% hotové, ale k
pořádání tábora již bude připravené.
MOTIVACE
Celoroční motivací je v tomto školním roce Zeměplocha a bude tomu tak i
na táboře. Tábor je letos po dlouhé době opět na tři týdny. Pro děti
předškolního věku a pro děti po první třídě nabízíme variantu na 14 dní, ale
pokud chtějí klidně na tři týdny. Všichni ostatní jedou na tři týdny.
TERMÍNY:
3 týdny:
2 týdny:

18.7.  8.8. 2015
25.7.  8.8. 2015

Sraz: v sobotu 18. 7. 2015 v 8:30 hod. v Lužánkách, odjezd busem v 9:00
hod.
Návrat: v sobotu 8. 8. 2015 kolem 17:00 autobusem do Lužánek.
Cena: 3.950, za tři týdny a 3.500, za 14 dní.
UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Tábořiště Lomy bude nabízet ubytování v klasických stanech. Jako zázemí
nám bude sloužit jídelna.
Tradičně si vaříme sami a to celkem pětkrát denně. Hodnotná strava (teplé
obědy s polévkou a teplé večeře, každý den ovoce), připravená pod
dohledem zkušených kuchařek! V případě potřeby je možné domluvit
speciální jídelníček (bezlepková dieta, bezmléčná dieta, vegetariánství atd.).
Součástí programu je i puťák (dle počasí 23 dny) – na puťáku budeme spát
v puťákových stanech a vařit si budeme na ohni, případně si dáme oběd v
nějaké místní restauraci.
PODMÍNKY ÚČASTI
 členství ve 176. PTO Vlčata Bystrc
 bezproblémové absolvování nejméně tří vícedenních oddílových
akcí
 zdravotní způsobilost
 včasné odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku. Variabilní symbol
pro platbu obdržíte po odevzdání přihlášky.

SCHŮZKA RODIČŮ
Čtvrtek 25. června 2015 od 18.00 hod v Lužánkách. A nebude to ledajaká schůzka
rodičů, vezměte i děti a oslavíme si letošní vítězství v zelené lize (pokud nám to
bude potvrzeno). Vyhlásíme největší oddílové dříče  ty co se o vítězství zasloužili
nejvíc!
A kromě toho bude tradiční povídání o pláštěnkách....aneb, kdo to neslyšel,
neuvěří!

PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do konce května osobně, nebo
poštou na adresu: VLČATA, Lužánky  SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno.
V případě nezájmu o účast na tomto táboře nás v tomto termínu také informujte.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY
V ceně jsou zahrnuty nějaké náklady
na budování nového tábořiště, najatý
autobus, strava, veškeré programové
výdaje (vstupné apod.), pojištění,
nezbytné doplnění a opravy inventáře
a režijní náklady na program.
Účastnický poplatek lze zaplatit
hotově proti příjmovému dokladu
nebo převodním příkazem na konto
SVČ
Lužánky.
Číslo
účtu
je
2100163623/2010, VS obdržíte po
odevzdání přihlášky.
Při platbě prosíme o dodržení
variabilního symbolu platby.
Účastnický poplatek je nutno zaplatit
nejpozději na schůzce rodičů. V
případě, že za Vás tábor uhradí
zaměstnavatel ze svého fondu, spojte
se s Katkou, vystavíme Vám fakturu.
Kdo potřebuje platbu za tábor rozložit
na více splátek, ať se ozve.

CO S SEBOU NA TÁBOR
Základní vybavení:
spacák (dostatečně teplý, noci bývají chladné), deka pro velké zmrzlíky, polštářek,
karimatka (ne alumatka), funkční baterka s náhradními baterkami, jídelní náčiní,
hrníček na pití, příbory, utěrku (zůstane v táborové kuchyni), zavírací nožík,
pláštěnka, deštník (na pobíhání po tábořišti).
Obuv: pevné turistické boty, tenisky, pro menší děti holínky, sandálky, nebo jinou
nášlapnou obuv (co jde lehce nasadit, když se jde člověk v noci vyčůrat).
Oblečení: spodní oblečení v dostatečném počtu, oblečení na léto i na zimu – klidně
i teplou čepici a rukavice, dostatek ponožek, plavky a pro neplavce rukávky a
nafukovací balóny atd. na řádění v rybníku), na každý týden maximálně dvě trička
a jednu mikinu, jedny dlouhé a jedny krátké kalhoty.
Hygiena: jeden ručník na týden, plus osušku k rybníku, hygienické potřeby
(kartáček, kelímek na zuby, pastu, mýdlo a šampón jen ekologicky odbouratelný,
nebo bude používat naše nakoupené EKO prostředky), prostředky proti slunci
(opalovací krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy), repelent....
Ostatní: oblíbeného plyšáka, nadepsané dopisní obálky a známky, kapesné dle
vlastního uvážení
Vše sbalit do kufru a batohu, volně maximálně jmenovkou označený spacák.
Dovnitř autobusu batůžek se svačinkou. Žádné „volně ložené igelitky“ apod.!
Pro všechny děti je nutný dobrý batoh na puťák!! Pokud nemáte, můžeme vám
nějaké zapůjčit. Malým dětem se tam musí vejít spacák, pyžamko, miska a příbor,
pláštěnka a mikina.
V případě potřeby Vám rádi s čímkoliv poradíme.

Nedávejte dětem drahé věci,
na táboře hrozí jejich zničení.
Za tyto věci neneseme žádnou
odpovědnost. Mobilní telefon
je na vašem zvážení, ale
počítejte s tím, že jej děti mohou
zničit a rozhodně jim je
nebudeme centrálně dobíjet.
Dětem udělá stokrát větší radost
balík pohledů a dopisů, které
jim každý den rozdáváme (a
balík samozřejmě taky :))
Tábor má být o osamostatňování se a dítě upnuté k mobilnímu telefonu je akorát
více stresované.

CO S SEBOU NA SRAZ
Na srazu předloží rodiče tyto zdravotní dokumentace :
 zdravotní posudek lékaře, z něhož vyplývá, že se dítě může tábora
zúčastnit
 očkovací průkaz dítěte (stačí aktuální fotokopie) – mám ty z loňského roku,
nové potřebuji jen ty co u nich došlo k nějakému očkování
 průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (stačí aktuální fotokopie a pokud
nemáme z celoroční činnosti) – také je mám u sebe, potřebuji jen u těch co
pojišťovnu měnili.
 List účastníka (formulář obdržíte po odevzdání závazné přihlášky)
 (případně) fotokopii lékařské zprávy při zdravotní komplikaci dítěte
Bez těchto dokladů nebude dítě na tábor přijato. Na srazu rovněž předáte
táborovému zdravotníkovi léky, které dítě užívá.
DOTAZY A PŘIPOMÍNKY
 Žokej +420 602 476 796, zokej@luzanky.cz (ekonomika)
 Katka +420 602 883 121, katka@luzanky.cz (pláštěnky a jídlo :)
 Adam (602 352 924) a Mates (728 639 913)  program
 na schůzkách, oddílových výpravách při srazu či návratu, na schůzce
rodičů

VZOROVÁ ADRESA NA TÁBOR
LPT VLČATA Brno
táborník Petr Lidmila
Kunžak
POSTE RESTANTE
378 62 Kunžak
Pište často, poštu máme na táboře všichni rádi – i vedoucí!! Posílejte i balíky a
myslete při balení i na kamarády a vedoucí :)) Neposílejte potraviny podléhající
zkáze, ani drahé věci.
TÁBOROVÝ WEB:
Letos stejně jako v minulých letech bude fungovat táborový web, na kterém
budeme psát deník, vystavovat fotky a psát a číst vzkazy.

