LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
a
176. PTO VLČATA
POŘÁDAJÍ
53. LETNÍ TÁBOR

TAJEMSTVÍ RODU ROŽMBERKŮ

4. - 12. 8. 2012

Úvod
Letos je klasický tábor 14 denní a tento třetí týden je určený pro nejstarší generaci a rádce. Pojedou
s námi také naši kamarádi z Estonska, kam od nás na konci června jede šestka rádců a vedoucích na
jejich tábor vést družiny.
V první části budeme chodit po
Šumavě v oblasti Boubína , v druhé
pak sjedeme na lodích Vltavu do
Českého Krumlova.
Po celou dobu budeme pátrat po
historii významného českého rodu
Rožmberků.

Časový plán
Tábor přímo navazuje na tábor ve
Stálkově.
Pojedeme rovnou z našeho tábora
kam za námi v pátek Estonci přijedou. Pojedeme společně nejprve autobusem, který přijede pro
děti na tábor a následně vlakem z Jindřichova Hradce směr Šumava, konkrétně do campu v Horní
Vltavici (http://www.kemptjvltava.cz/).
Do středy budeme v Horní Vltavici a během středy se přesuneme do Vyššího Brodu. Od čtvrtka do
neděle se postupně dostaneme do Českého Krumlova, kde se rozloučíme s Estonci a domu se
vydáme vlakem.
Celkem tedy devět dní od soboty 4. 8. do neděle 12. 8.

Ubytování a strava
Spát budeme v campech Horní Vltavice, Vyšší Brod, Rožmberk, Pískárna a Český Krumlov v našich
puťákových stanech.
Strava podle možností, ale tradičně kvalitní puťáková s grilem. Minimálně jedno teplé jídlo denně.
Vybavení
S sebou nepotřebujete nic speciálního oproti klasickému táboru. Na část, kdy budeme na vodě se
budou hodit: nepromokavý obal na osobní doklady či věci, boty do vody (ideálně staré roztrhané
tenisky nebo něco takového, nejsou ideální nazouváky - padají z nohou). Batohy povezeme v autě a
na vodu si tak budeme brát jen to nejnutnější.

Schůzka rodičů a informace
Pokud přijdete na klasickou schůzku rodičů, budeme rádi. Tady vám odpovíme na vaše dotazy. Lze
se pochopitelně informovat mailem nebo telefonicky.
Ekonomické podmínky a přihlášky
Přihlášky odevzdejte co možná nejdřív, získáte tak variabilní symbol pro platbu. Číslo účtu je stejné
jako pro klasický tábor, tedy 2100163623/2010. Neplaťte oba tábory dohromady, ať se v tom
vyznáme. Fakturu lze pro zaměstnavatele vystavit po dohodě s Žokejem.
Cena: 1600 Kč
Cenu jsme se snažili udělat co nejnižší možnou, aby se mohli zúčastnit pokud možno všichni. Tábor
bude dotován prostřednictvím Lužánek.
Dokumentace
Dokumentaci předáte před nástupem na klasický tábor, použijeme stejné dokumenty. Jen vás žádáme o
odevzdání přihlášky na tento tábor.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Variabilní symbol: 62189__
Název tábora:

Pracoviště/středisko:
Lidická / 218

Tajemství rodu Rožmberků
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Kontakt na dítě (mobil, e-mail):

Státní občanství:

Adresa a název školy:

Kontakty na zákonného zástupce
Jméno a příjmení:

V ………………….. dne ……………

Mobil/telefon domů:

………………………………
podpis zákonného zástupce

