TÁBOR 2007

Vážení rodiče,

... ke kolům

předkládáme Vám podrobnější informace k letošnímu letnímu táboru, který se tradičně uskuteční v Bílých Karpatech nedaleko Nového Mesta nad Váhom
u obce Lubina. Táborové dny si budeme užívat
od 1. 7. do 22. 7. 2007. Novinkou je týdenní tábor pro
Rejsky od 15. 7. do 22. 7. 2007.

Prosíme o maximální seřízení kol, abychom s nimi
na táboře měli co nejméně problémů. Povinným vybavením je přilba, blatníky, světlo, blikačka a zámek.
Dále doporučujeme láhev na vodu, pumpu, lepení
a klíče.

Časový harmonogram

... kontakt na tábor

-

Budete-li svému dítku psát dopisy máte možnost na
tuto adresu:

-

předávka a kontrola kol - pondělí a úterý
18.- 19. 6. 2007 od 16 hodin v klubovně
termín zaplacení tábora - středa 20 .6. 2007
vynášení materiálu - středa 20. 6. 2007
od 16 hodin v klubovně
nakládání materiálu - čtvrtek 21. 6. 2007
od 17 hodin v klubovně
sraz na tábor - neděle 1. 7. 2007 v 12:45 na vlakovém nádraží - první nástupiště vlevo
sraz Rejsků na tábor - neděle 15. 7. 2007 v 6:45
na vlakovém nádraží - první nástupiště vlevo
příjezd z tábora - neděle 22. 7. 2007 cca v 16:30
ke klubovně

Pár slov ...
... k placení tábora
Cena je pro účastníky 3100,-Kč, pro instruktory
a vedoucí 1800,-Kč, pro Rejsky 1100,-Kč. Termín
zaplacení je do 20. 6. 2007 na číslo účtu:
1763567309/0800. Variabilní symbol ........................
................................................................................. .

... k odjezdu na tábor
Z Valašského Meziříčí pojedeme vlakem do Nového
Mesta nad Váhom, odkud na kolech vyrazíme na naši
táborovou louku. Velké batohy a spacáky pojedou autem. Do malého baťůžku na cestu je potřeba nabalit:
- cestovní pas
- svačinu, láhev s pitím
- pláštěnu
taktéž přineste:
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- táborové hlášení (podepsané rodiči v den nástupu na tábor)

Letní tábor TOM Zlaté šípy
(jméno dítěte)
Lubina
916 12
Slovenská republika
S dotazy a nejasnostmi před odjezdem na tábor
se můžete obrátit na telefon 732269106 nebo
737373033. Během tábora lze v nejnutnějších případech telefonovat nebo posílat SMS zprávy na telefonní číslo +421918151636.

Seznam věcí
- dlouhé kalhoty
- krátké kalhoty (kraťasy, bermudy)
- tepláky, šusťáky
- košile, trička
- svetr, flíska
- teplejší bunda
- ponožky (slabé a teplé)
- spodní prádlo
- spací úbor
- plavky
- kapesníky
- šátek ( např. na zavázání očí)
- pláštěnka, návleky
- oddílové tričko
- spacák
- karimatka
- igelit velikosti alespoň 3×3 metry

-

-

-

-

obuv
pevné boty (pohorky ...)
sportovní obuv (tenisky, botasky ... )
lehké boty (sandály)
gumové holinky
hygienické potřeby (mýdlo, kartáček a pasta
na zuby, hřeben, zrcátko, ručníky, toaletní
papír)
kšiltovku, brýle proti slunci, ochranný krém proti
UV záření - faktor 12
ostatní - ešus, lžíce, kapesní nůž, utěrky, láhev
na vodu, malý baťůžek na výpravy, baterku - nejlépe čelovku, tři svíčky, šití, KPZ, uzlovačku,
zpěvník, deník, sešit, psací potřeby, pastelky či
barvy, štětce (široký a tenký)
kapesné ve slovenských korunách

Další věci dle vlastního zájmu a zkušeností (fotoaparát, hudební nástroj…). Množství věcí si upravte
dle vlastního uvážení.
Informace o turistickém vybavení lze získat na
www.svetoutdooru.cz, www.holan.cz ... .
Nebrat zbytečnosti a věci technického charakteru (počítačové hry, rádia, mobily…)
Vše vyjma spacáku zabalit do batohu s popruhy upravenými na postavu dítěte.

foto okénko z loňského tábora snů ...

tábor 2005 - pece na pálení keramiky
... večerníček na dobrou noc ...

... pozdrav z největší postele České republiky (délka 6,16 m šířka 3,85 m výška 3 m) zapsané do České knihy rekordů ...

