Tábor OB SK Žabovřesky 2018 – Jindřichov u Jablonce nad Nisou
Tématem letošní celotáborové hry bude "Dobyvatelé ztracených pokladů". Kola letos na tábor
nebereme - nejsou potřeba.
V příloze zasíláme formulář (prohlášení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte a další
důležité informace). Prosíme o jeho vyplnění, včetně přiložení kopie kartičky zdravotní pojišťovny
vašeho dítěte. Vyplněný formulář budeme vybírat na srazu. Prosíme, abyste jej měli při předávání
dítěte po ruce.

Odjezd
bude v neděli 19. 8. 2018 v 6:56 hodin z Hlavního nádraží Brno. Cestovat budeme vlakem a
autobusem. Sraz na letošní tábor proběhne na parkovišti u Tesca (za hlavním nádražím).
Do přistavených aut bude potřeba v čase od 6:15 – 6:30 hodin naložit zavazadla dětí.
Pozdější nakládka zavazadel nebude možná, aut musí odjet v 6:30 hod.
Žádáme vás o dochvilnost, aby se podařilo plynule naložit věci do aut.
Odkaz na přesnou polohu: https://mapy.cz/s/2VLd3
Děti si v 6:30 hodin přepočítáme a vyrazíme s nimi na nástupiště na vlak.
Pokud s námi nebudou děti cestovat, je možné je předat v táboře mezi 14:00 a 15:00 hodin.

Tábor bude v neděli začínat obědem a následně tréninkem v 15:00 hodin.

Návrat
je plánovaný na neděli 26. 8. 2017 v 19:02 hodin do stanice Brno, hlavní nádraží. Zavazadla s věcmi na
tábor opět pojedou auty zpět a bude možné si je vyzvednout po příjezdu vlaku na parkovišti u Tesca
(za hlavním nádražím). (https://mapy.cz/s/2VLd3). S ohledem na dopravní situaci v neděli je možné,
že batohy přijedou později, než my s dětmi vlakem. Proto vás žádáme o případnou trpělivost při
čekání na zavazadla. Budeme se snažit vše zkoordinovat tak, aby zavazadla byla v Brně co nejdříve.
Na závěr na vás apelujeme, abyste dohlédli, že děti nebudou mít s sebou mobil. Důvodem je, že
máme velmi negativní zkušenosti s tím, když dítě komunikuje z tábora s rodiči prostřednictvím
mobilu. Pokud byste přesto potřebovali zjistit telefonicky, jak se dítě má, můžete mi v době konání
tábora volat na následující číslo 603 523 183, rád vám sdělím potřebné informace. Naopak uvítáme,
když dětem v průběhu tábora pošlete alespoň jeden dopis nebo pohled, rádi je dětem předáme.

Adresa tábora:
Chata Javor
Jindřichov 23
466 02 Jablonec nad Nisou

V průběhu tábora půjdou děti na celodenní výlet s možností si po cestě něco koupit, a proto
doporučujeme dát jim kapesné ve výši cca 200 až300 Kč dle vlastního uvážení.
Ještě se nám do pokynů uvedených na www stránkách vloudil šotek a rád bych informace upravil.

Jde o tři body:




staré převážně bílé triko na zničení (obarvení)
kus plátna nebo starého prostěradla cca výška táborníka x 60 cm
boty na kolo

Tak tyto věci na letošní tábor děti nebudou potřebovat. Nebalte jim je s sebou.
Za realizační tým
Aleš Finstrle

Pravidla – tábor 2018









děti cca do 6 až 7 let (zařazení podle rozhodnutí rodičů před táborem do skupiny Žabičky)
o budou bydlet s rodiči
o rodiče jsou po celou dobu trvání tábora za své děti zodpovědní
o zúčastní se s rodiči programu Žabiček
o pokud budou mít rodiče výjimečně jiný program než společný, dají to včas vědět Evce
(alespoň půl dne až den dopředu)
děti 6 až 10 let Pulci (zařazení podle rozhodnutí rodičů)
o nebudou bydlet s rodiči, ale s vrstevníky
o zúčastní se tréninků s trenéry a oslovenými rodiči
o zúčastní se celotáborové hry ve skupince pod dohledem pořadatelů a oslovených
rodičů
o každý pokoj má přiděleného dospělého, který děti v něm kontroluje (není proto
zapotřebí, aby rodiče, kteří jsou na táboře např. s mladšími sourozenci, za dětmi do
chatek docházeli a dále je opečovávali, ostatním dětem na pokoji by to mohlo být
líto)
o v době jídla, hygieny a volného času budou pod dohledem oslovených rodičů (vlastní
rodiče jim nebudou chystat jiná náhradní jídla apod.)
rodiče
o rodiče budou mít program s Žabičkami, mohou se zúčastnit tréninků pro dorost.
Mohou být také osloveni k dohledu nad pokoji Pulců, k pomoci při táborové hře a
tréninku. Jinak si sami mohou udělat vlastní program.
žactvo a dorost
o běžný táborový režim
mobily a kontakt s rodiči doma:
o byli bychom rádi, kdyby se děti mezi sebou bavily a proto jim zakazujeme brát
s sebou mobily na tréninky, jídlo, hry, ...
o uvítali bychom, kdyby mobily s sebou neměly vůbec, ale to necháváme na vás
o pokud chcete, aby vaše dítě vědělo, že na něj myslíte, pošlete mu třeba každý den
pohled (můžeme také každý den předat)
o není dobrý nápad mu pravidelně večer telefonovat, spokojené dítě vtáhnuté do
táborového života si najednou uvědomí, že mu něco chybí, a ke stýskání a slzám pak
není daleko

