Informace k jarnímu táboru
Stráž pod Ralskem 2016
Organizátor: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Poplatek:

1.250,- Kč

– platí se převodem na účet číslo 3737411 / 0710 u České národní banky, kde jako
variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí
přihlášky a do zprávy pro příjemce jméno dítěte.
– zahrnuje veškeré náklady jako ubytování, strava, doprava včetně doprovodného
vozidla, vstupné na rozhlednu a do bazénu v Rumburku, drobné ceny a materiál,
pedagogický a zdravotní dozor
– platbu tábora je nutné provést nejpozději do pondělí 1. února 2016

350,- Kč - nepovinné

- v případě, že se Vaše dítě bude chtít zúčastnit celodenního výletu do Liberce –
návštěva akvaparku a IQlandie. Hradí se na nádraží při odjezdu

Hlavní vedoucí:

Jaroslav Černý (tel: 475 210 861, mobil 777 803 983, e-mail: cerny@ddmul.cz).

Odjezd:

sraz je v neděli 14. února 2016 v 9:50 na hlavním vlakovém nádraží v Ústí n. L.
vlak odjíždí v 10:15.

Příjezd:

v pátek 19. února 2016 vlakem ve 15:38 hod. na hlavní vlakové nádraží v Ústí n. L.

–

ZAVAZADLA Z CÍLOVÉHO NÁDRAŽÍ NA ZÁKLADNU A KONCEM TÁBORA ZPĚT NA NÁDRAŽÍ BUDOU ODVEZENA AUTEM

Stravování: 5x denně, začíná se první den odpolední svačinou a končí v den odjezdu obědem.
Program:
Základna Šešule, která se stane naším útočištěm, slouží jako ubytovna, ale i jako místní
informační centrum. V budově se kromě ubytovacích kapacit nachází zmiňované infocentrum a dále
ještě volnočasové zařízení s boulderovou stěnou, pingpongovými stoly, stolními fotbálky apod. Objekt
se nachází v centru městečka. V okolí je však příroda, která byla dlouho uzavřená před veřejností
jako vojenský prostor. Takže i na výlety do přírody bude kam vyrážet, přičemž blízké lesy nabízí
ideální prostor pro nepřeberné množství her. V rámci našich výletů děti navštíví nedaleký hrádek
Děvín, nejvýše položenou hradní zříceninu v Čechách Ralsko, možná se dostaneme i na
Chrástenské vodopády či Pekelný jícen a další místní turistické cíle. Každopádně určitě navštívíme
místní bazén, který bude vyhrazen jen a pouze pro nás a pro zájemce bude připraven výlet do
libereckého Babylonu do akvaparku a velice zajímavého vzdělávacího centra IQlandie. Táborový
program bude zaměřen především na rekreaci a pohyb v přírodě, soutěže a hry. Děti budou
rozděleny do soutěžních družin a utkají se ve vědomostních, dovednostních i zábavných hrách,
v příp. dobrých sněhových podmínek je samozřejmostí bobování a netradiční zimní olympiáda.
Chystáme i projekci, turnaje v deskových hrách a večerní zábavné programy.
Doporučený seznam věcí:
spací pytel, zimní oblečení a obuv do přírody, náhradní obuv,
tepláková souprava, spodní prádlo, trička, ponožky, kapesníky, 2x svetr nebo mikina, oteplováky,
kvalitní bundu, zimní doplňky (šála, rukavice, čepice), ručník, plavky, přezůvky!, hygienické potřeby
(kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, šampón). Příp. boby. Seznam věcí je pouze orientační, každý musí
znát své osobní potřeby, ale tahat zbytečné věci nedoporučujeme. Vezměte si s sebou klidně, karty,
kapesní šachy apod. Další hry vezeme my!

Nedoporučujeme vozit s sebou cenné věci a mobilní telefony!!! Upozorňujeme rodiče, že neneseme
odpovědnost za jejich případnou ztrátu. Pro telefonní spojení využijte mobil vedoucího tábora.

Kapesné: stačí max. 100,- Kč. Vstupy na turistické cíle hradíme my z rozpočtu tábora! Dále si
vezměte s sebou drobné sladkosti, a na cestu svačinu a láhev s pitím.
Přihlášky: Odevzdejte nejpozději do pondělí 25. 1. 2016, platba musí proběhnout do 1. února 2016!
Dojde-li k naplnění kapacity tábora před tímto datem, bude ukončen nábor nových zájemců.
Před nástupem do vlaku je potřeba V DESKÁCH nebo OBÁLCE odevzdat:
- prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
- průkaz pojištěnce dítěte a očkovací průkaz
- pokud nebylo odevzdáno s přihláškou, tak potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci ne starší než 1 rok od vystavení (při odevzdání originálu společně s jeho kopií
vám bude originál po skončení tábora vrácen))
- dále lze v nadepsané obálce odevzdat kapesné pro děti vedoucím na nádraží – doporučujeme!
Ručíme tak za něj a nemůže se stát, že by jej tedy dítě ztratilo.

