POKYNY
pro účastníky letního tábora Silva o-camp Budislav 2022
Místo:
Budislav, tábor TOS Svitavy (Loc: 49°47'40.618"N, 16°9'32.474"E).
Termín:
31. 7. – 13. 8. 2022 (od neděle do soboty).
Pořadatel:
OK Lokomotiva Pardubice, spolek, Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČ 26606747.
Závazná přihláška: Tiskopis závazné přihlášky je v příloze, přihlášku nutno odevzdat do 10. 4. 2022 osobně Petru
Klimplovi (ne poštou) nebo scan na e-mail klimpl.petr@seznam.cz.
Cena pobytu: Bude sdělena přihlášeným účastníkům tábora do konce dubna 2022, bude se pohybovat v rozmezí
5200 – 5500 Kč (čekáme, co udělají ceny potravin, energií, ale i to, zda se nám podaří získat nějaké
dotace). Poplatek bude třeba uhradit do 15. 6. 2022. Na tábor je možno přispět z prostředků
zaměstnavatele rodičů – o případné potvrzení nebo vystavení faktury se obraťte na Petra Klimpla, je
nutno sdělit přesnou adresu, kdo bude platit, včetně IČ.
Sraz:
Neděle 31. 7. 2022 mezi 16:30 a 17:30 hod., Budislav, tábor TOS Svitavy. Při příjezdu je
bezpodmínečně nutné odevzdat Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře,
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a Zmocnění,
zproštění mlčenlivosti a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (bude k dispozici
na webu tábora).
Doprava:
Individuální, v případě potřeby se obraťte na Petra Klimpla, pokusíme se domluvit dopravu s někým,
kdo bude mít volno.
Ukončení:
Sobota 13. 8. 2022 mezi 9 a 10 hod. (nechceme, aby děti odjížděly dříve!!!).
Ubytování:
Sedmi a čtyřlůžkové chaty – postele bez povlečení (vezměte si spacák a prostěradlo, popř.
polštářek)!!!!
Stravování: Celodenní, začíná v neděli 31. 7. 2022 večeří, končí v sobotu 13. 8. 2022 snídaní. Pitný režim zajištěn
po celou dobu (čaj), můžete si vzít i pití vlastní (děti si většinou vozí). Nedávejte s sebou dětem žádné
jídlo ani sladkosti ve větším množství.
Program:
Tréninky orientačního běhu, pěší a cyklo turistika, míčové hry, celotáborová hra.
Seznam věcí: Jízdní kolo v dobrém technickém stavu (!!!!), zámek, cyklistická přilba (!!!), batůžek na výlety, láhev
na pití. 2x oblečení do terénu na běhání (dederonová souprava, tričko, tepláky, podkolenky –
prorážečky), 2x boty na běhání (orientky), maratónky (tenisky), holinky, přezůvky do chaty, dostatek
oblečení na dvoutýdenní pobyt, pláštěnka, úbor na spaní, plavky, šátek nebo čepice proti slunci, brýle
proti slunci, hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, hřeben, toaletní papír, krém na opalování,
ručník), kapesníky. Buzola, mapník, blok, tužky, baterka (světlo na noční OB), čip SportIdent, láhev
z umělé hmoty, malý batoh; kapesné cca 300-400 Kč.
Spacák, prostěradlo, polštářek a karimatka (ta je na celotáborovou hru). Třeba i pálku na stolní tenis.
Zdravotní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, vyplněné Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na letním táboře, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole
v přírodě a Zmocnění, zproštění mlčenlivosti a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních
službách
Další informace: Rodiče se mohou zeptat na vše potřebné individuálně u Petra Klimpla (602619991, e-mail:
klimpl.petr@seznam.cz). Další informace jsou na stránce http://lpu.cz/budislav (sledujte ji – budou tam
informace o celotáborové hře, popř. i o dalších věcech, které je třeba si vzít).
Upozornění: V průběhu tábora nelze děti v případě nutnosti navštívit.
V případě nutnosti pošlete v průběhu tábora informaci na e-mail klimpl.petr@seznam.cz (schránka
bude vybírána minimálně 1x denně).
Prosíme o omezení mobilů, elektronických her, tabletů, atd!!!
Do přihlášky uváděje velikost triček 122-128, 128-134, 140-146, XS, S, M, L, XL.
Adresa tábora: Letní tábor OB, objekt TOS Svitavy, 569 65 Budislav u Litomyšle.
Vedoucí:
Hlavní vedoucí:
Petr Klimpl
Zdravotníci:
zatím v jednání
Oddíloví vedoucí:
zkušení vedoucí (a jejich praktikanti)
Tábor (snad) podporuje statutární město Pardubice. Další zájemci o sponzorování tábora jsou vřele vítáni.

