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Odjezdové propozice | letní tábor

PIRÁTI| 1. - 17. 7. 2017

Vážení rodiče,
dostávají se Vám do ruky odjezdové propozice na tábor. Najdete v nich informace o odjezdu, odvozu zavazadel a
seznam pár věcí, které by mělo mít dítko s sebou.

1. Zavazadlo = KUFR
- odevzdejte v pátek 30. 6. 2017 v 16:00 hodin u staré klubovny (Zemědělská 13), budou naložena do auta a
odvezena až na tábořiště;
- a pozor, odevzdávají se jen kufry (1 ks/dítě), dobře zavřené a podepsané (v kufru se během tábora lépe udržuje
pořádek + menším dětem přiložte seznam věcí a podepište věci);
- velký batoh si berou děti do vlaku (do něj dejte: spacák a karimatku, oblečení na spaní, oblečení podle
aktuálního počasí, ešus/misku, hrnek a lžíci, jídlo a pití na cestu, cesta je dlouhá 5 hodin!).

2. Odjezd na tábor
- v sobotu 1. 7. 2017 v 12:30 hod. na 5. nástupišti Hlavního nádraží v Brně (odjezd vlaku je v 13:20, prosím přijďte
včas, abychom stihli vše vyřídit)
- na srazu bude zdravotník vybírat obálku s doklady dítěte - nástupním listem, případnými léky, které dítě užívá,
(na alergie, vitamíny apod.), kartičkou zdravotní pojišťovny nebo její kopii a očkovacím průkazem
- jede se v kroji (zelená košile; tulácké tričko do batohu s sebou), ať to nějak vypadá a každý nás pozná :o)

3. Návrat z tábora
- v sobotu 15. 7. 2017 v 16:36 hod. na 5. nástupiště Hlavního nádraží, včetně zavazadel (z tábora ještě děti pošlou
informaci)

4. Vybavení - doplnění
- kapesné není nutné vysoké (stačí dle uvážení +-200 Kč), během tábora budou mít děti možnost koupit si něco
dobrého na zub, na památku, pohled… A klidně peníze dejte dětem do obálky k dokladům pro zdravotníka, aby je
neztratily – ve vhodný okamžik jim je vždy předáme.
- hodí se dětem dát obálky s nalepenými známkami, případně předepsanými adresami domů a k babičce apod.
- dětem přibalte ještě 1 ks povlečení na deku (použijí jej na deku ve stanu a po táboře přivezou zpět)
- zelená košile (je to součást tuláckého kroje – po splnění nováčkovské zkoušky děti dostanou šátek), je potřeba na
tradiční večerní nástupy oddílu
- dětem přibalte dvě starší utěrky a dvě role toaletního papíru

5. Informační hodiny - telefon
Většinou se obejdeme bez telefonů, ale přece jen pro případy nutné nás můžete zachytit. Jinak se věnujeme vašim
dětem a telefony máme vypnuté. Samozřejmě vám zavoláme, pokud nastane něco nečekaného.
- volejte pouze v těchto hodinách: úterý a čtvrtek od 20:00-21:00 hod. hlavnímu vedoucímu, Minimu
(Martin Šmid) na +420 603 116 194 (případně zanechte SMS a ozveme se, níže jsou další kontakty)
- na své děti se můžete také podívat a napsat jim vzkaz na www.tulak.org, kam budeme průběžně přidávat také
aktuality a fotky

6. Pomoc
- jako každý rok bychom vás rádi požádali o pomoc. Hodí se nám v podstatě cokoli – vedle finančních
darů zejména materiální pomoc (zdravotnický materiál, nářadí, látky-např. prostěradla…). Pokud něco užitečného
máte možnost sehnat, leží vám doma bez užitku, dejte nám vědět. Předem moc děkujeme.

7. Táborový oblek
Je zvykem, že si obleky děti chystají za pomocí rodičů samy.
Letos tomu nebude jinak – vašim úkolem bude vyrobit s dětmi jednoduchý oblek, jeho
vrchní část. A jak oblek vyrobit? Koukněte na obrázek níže, není to nic složitého.
Ostatní doplňky k obleku jsou dobrovolné, ale o to víc důležité . Budou situace, kdy bude
potřeba poznat, že jsme piráti!

S případnými dotazy se obracejte:
• Hlavní vedoucí:
• Zdravotník:

Martin (Mini) Šmid, tel. 603 116 194
Nikita Nečasová, tel. 777 596 091

