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LETNÍ TÁBOR

U KALICHA

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE - PROPOZICE
Pořadatel:

Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
10. PTO Severka, Horácké náměstí 12, 621 00 Brno, IČ: 62156446

Termín:

sobota 21. 7. - sobota 4. 8. 2018 (15 dnů)

Místo:

základna Pionýra Řečkovice u rybníka Kalicha, Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

Personál:

* hlavní vedoucí Jiří Vlček, hospodářka Majka Vyskočilová
* programáci Anka Štěpánková, J. „Karel“ Houška
* zdravotník Barča Tykalová
* plus další vedoucí a instruktoři
* v roli kuchaře Jiřa Buchta, Víťa Ondráček, Terka Glosová
Všichni vedoucí mají potřebnou předepsanou kvalifikaci pro výkon své funkce.

Uzávěrka:

do 7. května. Ale jen do konce dubna mají přednost oddílové děti. Potom uvolníme zbylá
místa pro zájemce mimo oddíl. Kapacita táborové základny je omezena. Vedení oddílu si
vyhrazuje právo při větším počtu přihlášených účastníků než je kapacita tábora, rozhodnout
o tom koho na tábor přijme. Přednost také budou mít ti, co pojedou na celou dobu.

Info:

pokud máte zájem dozvědět se ještě před přihlášením něco více, máte možnost se nás
zeptat PO schůzkách Severky. Dále si můžete prohlédnout fotky a videa z minulých táborů a
maximum informací najdete na našich stránkách www.severka.cz, menu Akce ->
Tábory

Platby:

účastnický poplatek za tábor je 3 600 Kč
Nevyžadujeme žádnou zálohu, ale poplatek uhraďte, prosím, nejpozději do konce května.
V případě odhlášení dítěte si vyhrazujeme právo storno poplatku ve výši již vynaložených
nákladů, v závislosti na době odhlášení.
Platby na tábor nepřijímáme na družinových schůzkách! Zaplatit můžete:
- na účet převodním příkazem 2400764340/2010. Uvádějte prosím variabilní symbol
1803.. + vaše dvojčíslí (pokud nemáte, dostanete ho na vyzvání po vašem přihlášení a
seznam s čísly bude zveřejněn na webové stránce tábora).
- výjimečně hotově proti potvrzení v klubovně pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
Upozorňujeme, že máte možnost požádat o příspěvek zaměstnavatele nebo Magistrát města
Brna - odbor soc. věcí. Na letní tábory přispívají i některé pojišťovny - zjistěte si podmínky.
Chcete-li vystavit nějaké potvrzení nebo fakturu, prosím obraťte se na Hanču nebo Majku
včas. A pošlete podrobné údaje pro vystavení faktury atd.
číslo účtu: 2400764340/2010
var. symbol: 180 3. . + vaše dvojčíslí
hlavní vedoucí tábora: Jiří Vlček, tel. 606 111 788, jirka@severka.cz
hospodář tábora: Majka Vyskočilová, tel. 724 992 215, majka@severka.cz

Základna:

u rybníka Kalicha nedaleko Senotína a Dobré Vody, cca 20 km jihovýchodně od Jindřichova
Hradce, v krásném prostředí „České Kanady“, mezi lesy v kraji mnoha rybníků.
Tábor je stálý a ryze přírodní – na spaní pouze stany s podsadou, dřevěná jídelna +
klubovna, kuchyně v přístřešku. I když „už se to horší“, civilizace nás dostihla - máme
provizorní vodovod z nádrže, čerpadlo, malou ledničku a občas pustíme elektrocentrálu.
Nemluvě o online zpravodajství z tábora na internetu :-)
Vaříme si sami, děti se aktivně zapojují do veškeré práce na táboře - vaření, příprava dřeva,
hlídky, mytí nádobí… Jsou zde lesní latríny a umývárna v lese, teplá voda a sprcha
k dispozici po ohřátí v kotli.

Program:

TÁBORNICKÝ: postarat se o sebe 2 týdny v přírodě, pod stanem, u ohně, s kytarou…
MOTIVOVANÝ: zatím je tajný :-) Ale bude určitě dobrodružný a připravují ho pro vás
vedoucí v čele s Ankou a Karlem… Program bude zveřejněn brzy!
HERNÍ a SPORTOVNÍ: součástí tábora je samozřejmě spousta her, soutěží a jiných aktivit,
včetně rukodělků, vodních hrátek a výletů do okolí, na borůvky i dál…

Ubytování:

stany s podsadou a podlážkou, dvěma postelemi s tlustou matrací, s poličkou a kapsářem,
ve vlastním spacáku, na vlastním polštářku, za každého počasí.

Strava:

bude zajištěna 5x denně včetně svačin a pitného režimu. Budeme si vařit klasicky sami
v naší přístřeškové kuchyni na Bobině (vojenská polní kuchyně). Děti mají služby v kuchyni.

Doprava:

tam i zpět společně autobusem od klubovny, dle počtu účastníků část vedoucích a nejstarší
děti zřejmě vlakem (nad kapacitu autobusu).

Detaily:

odjezd na tábor bude v sobotu dopoledne, návrat v sobotu kolem 17 hodin.
Seznam nutných a doporučených potřeb a veškeré nutné informace obdržíte písemně na
schůzkách během května nebo na nepovinné informační schůzce, která se koná ve středu
13. června od 19:00 v klubovně.

Komunikace: upozorňujeme předem, že návštěvy na táboře nejsou z hygienických a psychologických
důvodů povoleny, rovněž platí zákaz mobilních telefonů - jednak pro zamezení ztrátě či
poškození, ale zejména z psychologických důvodů. K táboru patří i čekání na dopisy,
odloučení od rodičů a naopak dvoutýdenní soužití s celou táborovou rodinou. I letos však
bude zajištěno internetové zpravodajství a plánujeme opět zveřejnění několika fotek už
v průběhu tábora.

