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LETNÍ TÁBOR

U KALICHA

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE
Pořadatel:
PS Pionýr Řečkovice, PTO Severka, Horácké náměstí 12, 621 00 Brno, IČ: 62156446
ve spolupráci s: LUŽÁNKY - středisko volného času, Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 00401803
Termín:
Místo:
Personál:

sobota 21. 7. - úterý 7. 8. 2012 (letos 18 dnů)
základna PS Pionýr Řečkovice u rybníka Kalicha, Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
* hlavní vedoucí a šéf programu Víťa Ondráček, hospodář Hanča Procházková
* zdravotník Andrea Kamenická, v záloze další proškolení zdravotníci
* plus další vedoucí a instruktoři, víceméně loňská sestava
* v roli kuchaře zejména Jiřa a Ivča Buchtovi, plus možná další - částečné střídání
Všichni vedoucí mají potřebnou předepsanou kvalifikaci pro výkon své funkce.

Uzávěrka:

do konce dubna. Ale jen do konce března budeme čekat na oddílové děti. Potom uvolníme
zbylá místa pro zájemce mimo oddíl. Kdo se nepřihlásí včas, riskuje, že se nevejde.
Budeme brát na doplnění počtu děti mimo oddíl, z řad vašich příbuzných a známých.
Se „štamgasty“ už počítáme, a pokud víte o někom dalším, řekněte nám o něm.

Prťata:

účast dětí z družiny Nejmladší jsme po dlouhé úvaze zamítli, přece jen jsou ještě hodně
malé a tábor by byl pro ně náročný. Až za rok :-)
Naopak družina Mladší už to podle nás zvládne na celou dobu, účast na týden bez opravdu
vážného důvodu nebudeme umožňovat. Podle naší zkušenosti jsou už děti ve věku 8 let na
tábor zralé a za pomoci vedoucích a ostatních kamarádů to půjde. Je ale samozřejmě
potřeba mít na paměti, že děti budou 18 dnů bez rodičů, ubytovaní ve stanu za každého
počasí. Podmínkou by měla být účast alespoň na jedné výpravě na otestování :-)

Info:

pokud máte zájem dozvědět se ještě před přihlášením něco více, máte možnost se nás
zeptat PO schůzkách Severky. Dále si můžete zapůjčit fotky a videa z minulých táborů a
maximum informací najdete na našich stránkách www.severka.cz, odkazy na speciální
táborové stránky Olymp, MASH, Indiáni, Kinobox, Vltava, Hvězdná brána...

Platby:

Účastnický poplatek za tábor je 3 600 Kč. Zvýšení o 300 Kč proti loňsku je dáno
prodloužením tábora o 3 dny a zdražením ceny potravin.
Nevyžadujeme žádnou zálohu, ale poplatek uhraďte, prosím, nejpozději do 20. června.
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:
- hotově proti potvrzení NEJLÉPE na dobrovolné informační schůzce (4. a 7. 6.)
- hotově proti potvrzení v klubovně pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ s Hančou
- na účet převodním příkazem. POZOR - i letos je tábor pořádán ve spolupráci se SVČ
Lužánky, je jiné číslo účtu, než na výpravy, a navíc i jiné než loni (Lužánky měnily účet):
2100163623/2010. Uvádějte prosím variabilní symbol (dostanete ho po přihlášení a bude
zveřejněn na webové stránce tábora), je to velmi důležité!
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 včas,
musíme to zajistit v Lužánkách. A pošlete podrobné údaje pro vystavení faktury atd.
číslo účtu - pouze PRO LETNÍ TÁBOR: 2100163623/2010

var.symbol: 624 0 8 7 .. (vaše Lužánecké dvojčíslí pro tábor dostanete až PO odevzdání přihlášky)
hlavní vedoucí tábora: Víťa Ondráček, tel. 606 745 697, vita@severka.cz
hospodář tábora: Hanča Procházková, tel. 602 834 675, hanca@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 - žádná zděná budova, pouze stany s podsadou, vojenské
stany (hangáry) jako 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 denně 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 u studánky, teplá voda a
sprcha k dispozici po ohřátí v kotli.

Program:

TÁBORNICKÝ: postarat se o sebe 2,5 týdne 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 Víťou a Bizonem... Program bude zveřejněn později…
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. Rádi bychom letos domluvili na dopravu
bagáže a zásob na tábor zas nějakou dodávku nebo náklaďáček, kdybyste o něčem věděli…

Detaily:

odjezd na tábor bude v sobotu dopoledne, návrat v úterý kolem 17 hodin.
Seznam nutných a doporučených potřeb a veškeré nutné informace obdržíte písemně před
krátkou nepovinnou informační (a platební) schůzkou, která se koná v pondělí 4. června a ve
čtvrtek 7. června od 18:30 hodin 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 denně
už v průběhu tábora.

AKCE PRO RODINY

AFTERTÁBOR
+ BOURAČKA

Zveme vás k nám na tábor po odjezdu dětí - na „Aftertábor“ pro vedoucí a rodiny.
Pro koho:

pro vedoucí a jejich rodinné příslušníky, členy Severky (vč. FC) + rodiče, kamarády oddílu
Cílem akce je společné setkání lidí kolem oddílu, nikoli zřízení autokempu pro široký okruh
vašich známých - nerozšiřujte prosím svou sestavu neuváženě, děkujeme za pochopení.
Akce je určena pro rodiny nebo 18+, mladší 18 let pouze v rámci nějaké rodiny/skupiny.

Termín:

od úterý 7. 8., 15 hodin - do pátku 10. 8. 2012, 15 hodin
následuje BOURAČKA - od pátku do soboty až neděle (10. - 12. 8.)
Je možno přijet i na část, nebo jen na bouračku, nebo před bouračkou odjet.

Ubytování:

základna PS Pionýr Řečkovice u rybníka Kalicha, Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
nocleh ve stanech s podsadou (postel, vlastní spacák), popř. ve vlastním stanu

Strava:

obecně ve vlastní režii a z vlastních zásob, s využitím naší kuchyně, podle domluvených
pravidel a rozpisu. Pitný režim (čaj, šťáva) zajištěn. Další pitný režim po dohodě.
Dle přihlášené sestavy pak možno domluvit společné stravování, nebo dohodnout na místě.
Nákupy každý sám v Nové Bystřici nebo společně po domluvě (možnost objednat pečivo
s dovozem až na tábor, bude-li nás hodně).

Doprava:

vlastní - autem, vlakem, busem, na kole, pěšky

Program:

vlastní a nabídkový: výlety pěšky, na kole i autem do bližšího i vzdálenějšího okolí (Bystřice,
Landštejn, Slavonice, J. Hradec a další); relaxace na místě, dobré koupání však přímo
u tábora nemáme, nutno dojít/dojet; hry (vybavení k dispozici - míče, síť, badminton,
vachbol, deskové hry); oheň, kytary, zpívání...

Poplatek:

50,- Kč za den/noc, děti do 6 let zdarma. Platby hotově na místě.
na bouračce pak pomocníci už nic neplatí

Personál:

hlavní manažer akce: Víťa Ondráček * manažer bouračky: Bizon
hospodář všeho: Hanča * další vedoucí dle domluvy (potřebujeme zajistit služby)
zdravotník: Víťa, lékárnička k dispozici a stálý dozor viz služby

Služby:

na každý den je z řad vedoucích stanoven „vedoucí dne“ (popř. s pomocníkem), ten má na
starosti: hlídání tábora, provoz kuchyně, řízení pomocníků, střídání rodin v kuchyni, vodu,
dřevo, WC, Bobinu, pitný režim, úklid, protidešťová a protivětrná opatření…
Rodiny se dle rozpisu zapojí do zajištění vody, dřeva a úklidu kuchyně.

Bouračka:

v pátek odpoledne úklid a balení inventáře, bourání některých staveb, naložení části věcí na
náklaďák
sobota zbourání stanů a všech ostatních staveb, odvoz všeho do skladu, finální úklid
sobota odpoledne nebo neděle ráno odjezd do Brna (dle další domluvy)
neděle úklid věcí v klubovně do skladů, přebrání, sušení, třídění, zaskládání

Přihlášky:

do konce května, vše najdete na www.severka.cz/aftertabor, prosíme o uvedení
všech údajů.
Přihlášením se zavazujete k dodržování řádu akce (viz web).

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 00401803
a

PS PIONÝR ŘEČKOVICE

Horácké náměstí 12, 621 00 Brno, IČ: 62156446

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Letní tábor U Kalicha

(624087)

21. 7. - 7. 8. 2012
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu vč. PSČ:

Státní občanství:

Adresa a název školy:

Kontakty na zákonného zástupce:
Jméno a příjmení:
Mobil / telefon:

E-mail:

Uvedené údaje podléhají ochraně v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.
Přihlašuji závazně své dítě na tábor, souhlasím s výší poplatku a dalšími podmínkami uvedenými
v informačním textu přihlášky. Dle zdravotních záznamů je dítě schopno zúčastnit se tábora.
Dávám provozovateli tábora souhlas s pořizováním foto a video dokumentace a jejím použitím pro
účely propagace činnosti SVČ Lužánky a Pionýra. Uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
Žádost o příspěvek podáme u:
Žádáme o

..............................................................................

zaslání žádosti o příspěvek

ANO - NE

vystavení faktury (přiložte údaje o firmě) ANO - NE
V .................................. dne .....................

..................................................................
podpis rodičů

