MILÍ PŘÁTELÉ, RODIČE,
Rádi bychom Vás či Vaše děti pozvali na tradiční letní zážitkový tábor Lovec
odměn. Letos se bude konat od neděle 4. 7. do neděle 18. 7. 2010
v Jizerských horách na Folbrechtově louce u obce Raspenava.
Stejně jako minulý rok akci organizuje občanské sdružení Statek (více na
www.statek.org). Velet bude opět Jakub s pomocí týmu zkušených
vedoucích. Program tábora bude po fyzické i duševní stránce tvořen pro
mládež od 14 do 19 let. Ubytováni budeme jako obvykle v podsadových
stanech, tedy bez pevného přístřeší.
JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR?
V případě zájmu o účast na táboře, prosím, vyplňte přihlášku a posudek
o zdravotní způsobilosti a zašlete je nejpozději do konce května 2010 na
uvedenou adresu hlavního vedoucího nebo odevzdejte kterémukoli z
vedoucích. Při pozdějším odevzdání přihlášky se může stát, že již nebude
volné místo. Kapacita našeho tábora je 30 účastníků.
Na stránkách www.statek.org se nachází ke stažení:
1. přihláška a posudek o zdravotní způsobilosti účastníka (odevzdejte
spolu s přihláškou)
2. nástupní list (odevzdává se až v den odjezdu)
Nemáte-li přístup k internetu, zašleme vám na požádání přihlášky vč.
ostatních materiálů poštou.
CENA A ZPŮSOB ÚHRADY:
Cena činí 2.700,- Kč. Úhradu proveďte buď v hotovosti jedné z kontaktních
osob nebo převodem na bankovní účet do konce května 2010. Je možné se
domluvit na splátkách či slevách v případě tíživé finanční situace (zejména
v případě účasti více dětí z jedné rodiny).
•
•

Číslo účtu: 670100-2205634508/6210
Variabilní symbol: rodné číslo účastníka
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KONTAKTNÍ OSOBY:
•

Jakub Barták, hlavní vedoucí tábora;
Týnská 15, Praha 1, 110 00; tel.: 724 790 751,
e-mail: jakub.bartak@gmail.com

•

Zdeněk Mikeš, předseda sdružení Statek, o. s.
tel.: 724 132 659, e-mail: mikesovi@seznam.cz

CO S SEBOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nástupní list
karimatka, spacák, teplé věci na spaní ve stanu
ešus, lžíce, kapesní nůž, plechový hrnek
boty (minimálně dvoje => pohorky na delší túry + sportovní)
šátek, čepice proti slunci, věci do deště (pláštěnka + nepromokavá
bunda; holínky vítány)
osobní léky, hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, mýdlo, hřeben, ...)
spodní prádlo, ponožky (i teplé), plavky, ručník, kapesníky
menší batůžek na kratší výlety, baterka (nejlépe čelovka + náhradní
baterie), psací potřeby + blok
dostatek věcí na převlečení v případě špatného počasí
kdo má tábornické potřeby jako je buzola, mapy okolí...
toaletní papír, prádelní šňůra

CO NA TÁBOR NEPATŘÍ:
•
•
•

cennosti (prstýnky, řetízky, zlaté hodinky, vkladní knížky...)
mobily, drahé fotoaparáty, kamery, mp3, walkmany, počítače...
domácí zvířata, zábavná pyrotechnika...

KORESPONDENČNÍ ADRESA NA TÁBOR:
<jméno táborníka>
letní tábor Folbrechtova louka
Raspenava
463 61
Případné balíčky adresujte na jméno Jakub Barták a do závorky uveďte
jméno adresáta (usnadní to vyzvednutí balíčku na poště).
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ODJEZD NA TÁBOR:
V neděli 4. 7. 2010:
• Sraz v 12:15 na autobusovém nádraží Praha – Černý Most, nástupiště
č. 6 (odjezd autobusu v 13:00),
• Sraz v 14:00 na vlakovém nádraží Liberec před vchodem
(odjezd vlaku v 14:20).
Z jiných míst dopravu neorganizujeme – doporučené spoje z jiných míst budou
uvedeny na http://lovec.statek.org. Uvedené spoje se ještě můžou změnit.
NÁVRAT Z TÁBORA:
V neděli 18. 7. 2010 na autobusové nádraží Praha, Černý Most ve 13:05. Do
Liberce, hl. nádraží, v 11:22. Pokud by se spojení změnilo, budou rodiče včas
informováni.
RADY NA ZÁVĚR:
•
•
•
•

Vše zabalte do většího batohu nebo krosny, nejezděte s kufrem!
Doporučujme vzít s sebou dostatek teplého a nepromokavého
oblečení!
Informace o odjezdu a návratu budou upřesněny začátkem června
2010.
Posudek o zdravotní způsobilosti platí 1 rok a lze ho využít i na jiné
tábory či školy v přírodě - na požádání po táboře vrátíme.

Těšíme se na Vás v prázdninovém čase plném zážitků

Za organizační tým,
Naše tábory se každoročně
konaly za finančního přispění
MČ Praha 1

Jakub Barták a Zdeněk Mikeš
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