Informace k letnímu táboru
INDIÁNI Z GREENWITCHSKÉHO ÚDOLÍ
30. 7. – 12. 8. 2016
Organizátor:
Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 75150131
Místo konání:
Táborová základna Sochor u obce Hamr na Jezeře
Poplatek:

2.950,- Kč (cena tábora zahrnuje náklady na dopravu tam i zpět, stravování
5x denně, celodenní pitný režim, táborový materiál, pomůcky k programu,
ubytování, pedagogický a zdravotnický dozor, drobné ceny, oddílové triko)

Možnost úhrady:
- bezhotovostně – instrukce k platbě jsou posílány v e-mailu potvrzujícím
přihlášku
- na tábor může přispět i zaměstnavatel nebo odborový svaz (kontaktujte nás)
Termín úhrady:
- záloha na tábor ve výši 1.000 Kč musí proběhnout do jednoho měsíce od
podání přihlášky, jinak bude místo nabídnuto dalším zájemcům (je možné
zaplatit rovnou celý poplatek za tábor)
- doplatek je nutné provést nejpozději do pátku 13. května 2016!
- pro příp. individuální termín či fakturaci na zaměstnavatele kontaktujte, prosím,
hlavního vedoucího tábora
Hlavní vedoucí: Jaroslav Černý
tel: 475 210 861, mobil: 777 803 983, email: cerny@ddmul.cz
Odjezd:

v sobotu 30. července 2016 v 9:27 hod. z hlavního vlakového nádraží z Ústí nad
Labem. Sraz všech účastníků je před nádražím do 8:50 hod.

Příjezd:

v pátek 12. srpna 2016 ve 14:32 hod. na hlavní vlakové nádraží v Ústí n. L.

Věk dětí:

tábora se mohou zúčastnit pouze děti, které v době jeho konání budou mít
splněnou 1. třídu ZŠ anebo nepřesáhly věk 13 let. Výjimku z tohoto pravidla je
nutné konzultovat s hlavním vedoucím tábora.

Důležité: Z nádraží do táborové základny je to cca 10 kilometrů pěšky. Je nutné jet tedy
ve vhodné turistické obuvi. Zavazadla budou dětem odvezena! V případě nepříznivého
počasí budou děti (od nejmladších) postupně přibližovány doprovodnými auty. Na cestu
dětem zabalte velkou svačinu, začíná se večeří. Pro jistotu sbalte pláštěnku na vrch batohu.
Telefon do LT – Jaroslav Černý 777 803 983

Pošta do LT: LT Sochor, jméno dítěte, pošta Mimoň, Mírová 120, Mimoň, 471 24
U doporučených zásilek a balíků je nutné psát jako příjemce jméno „Jaroslav Černý“
Tábor je vhodný pro děti a mládež zaměřené na drsnější podmínky v přírodě – je zálesácký !!!

Vzhledem k většímu zájmu o tábor upozorňujeme na včasné podání přihlášky!
Místo je rezervování pouze po přijetí přihlášky (stačí e-mailem).
Aktuální obsazenost a volná místa lze sledovat na www.ddmul.cz.

Při odjezdu na tábor je třeba V NADEPSANÉ OBÁLCE „A4“ odevzdat:
- prohlášení zákonných zástupců dítěte
- průkaz pojištěnce dítěte (pokud jste neodevzdali kopii)
- očkovací průkaz dítěte
- 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))
Při odjezdu na tábor můžete odevzdat vedoucímu:
- kapesné pro dítě v papírové obálce (nechcete-li jej svěřit přímo dítěti)

Orientační seznam věcí

(přizpůsobte požadavkům vašeho dítěte, upřednostňujte spíše starší věci)

pláštěnka, holínky, teplákové soupravy (jedna na spaní), dostatek ks spodního prádla, triček a
ponožek, kapesníky, svetr nebo mikina, lehká bunda, pokrývka hlavy (kšiltovka, lehká čepice),
plavky, 2 ručníky, sportovní obuv, lehká obuv, kraťasy, hygienické potřeby (kartáček, pasta, hřeben,
mýdlo, šampón, krém na opalování, repetent proti komárům, toaletní papír (pouze 1 ks)), ešus
(nejlépe dvojdílný s víkem a doporučujeme zřetelně označený (např. rýhou, voděodolným lakem,
přívěškem apod.), aby nedošlo k nechtěné záměně) + příbor (nůž, vidlička, lžíce a lžička – taktéž
označené) a plecháček nebo plastový hrníček, menší PET láhev na pití, karimatku a spací pytel
(teplý) + deku, funkční baterku a náhradní baterie do ní, zápisník + psací potřeby, důležité je mít
teplé oblečení na večer a na spaní. Případně hudební nástroj. Počty věcí jsou pouze doporučením,
každý musí vědět své osobní potřeby, ale tahat zbytečné věci nedoporučujeme. Kapesné není téměř
třeba, proto max. 100 Kč (lze odevzdat vedoucímu u odjezdu). Doporučujeme si vzít poštovní známky
(pohlednice máme vlastní) na psaní domů. Dále sladkosti a na první den velkou svačinu a

láhev s pitím (začínáme večeří). Na sebe lehké turistické oblečení.

V SOUVISLOSTI S MYŠLENKOU CELOTÁBOROVÉ HRY „INDIÁNI“ JSOU VÍTÁNY
JAKÉKOLIV DOPLŇKY ČI REKVIZITY SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM.

!!! DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ – věnujte jim zvýšenou pozornost !!!
1) mobilní telefony - žádáme NEVOZIT! jednak nejsme schopni zajistit zabezpečení proti
krádeži, není zde zdroj elektrické energie, je zde špatný signál a především jejich
užívání narušuje táborový program. Tábor je určen pro děti, které láká příroda a
dokáží se obejít i bez moderní techniky. Zvažte prosím tuto skutečnost.
2) cennosti
- žádáme NEVOZIT! různé mp3 přehrávače, drahé řetízky apod. jsou zbytečným lákadlem pro příp. zloděje a řešení souvisejících problémů je dost nepříjemné.
3) peníze – kapesné - doporučujeme uložit k vedoucímu, ručíme tak za jejich příp. ztrátu či
krádež a jsou zároveň kdykoliv a kdekoliv k dispozici.
Dále důrazně žádáme rodiče aby v průběhu tábora nenavštěvovali své děti! (ostatním je to
potom moc líto a nám se jen těžko vysvětluje proč nepřijel někdo i za těmi ostatními, raději dětem
pište, to jim udělá velikou radost a těch pár dní to bez vás jistě vydrží).
Pár informací o LT: Letní tábor „INDIÁNI Z GREENWITCHSKÉHO LESA“ (na základně Sochor
nedaleko obce Hamr na Jezeře) se nachází v místě, které v minulosti bylo veřejnosti nepřístupné.
Lesnatá krajina se skálami, hrádky a kouzelnými vyhlídkami patřila do střeženého vojenského
výcvikového prostoru Ralsko. Dnes je to již více jak dvě desítky let, kdy je tento nádherný kout
přírody přístupný i veřejnosti. Náš tábor však bude stranou frekventovaných cest a turistických
stezek, budeme tedy tábořit v opravdové divočině. Tábor volně navazuje na tábory z předešlých
let. Děti budou ubytovány v jednoduchých dřevěných přístřešcích (chatičkách), na dřevěné
„posteli“. Nutná je vlastní karimatka a spací pytel. LT je určen dětem, které spojuje společný zájem
o přírodu, učení se samostatnosti a hraní netradičních her.

Letošní táborový program je situován do indiánského prostředí. Družiny neboli indiánské kmeny se
budou muset vypořádat se ZLÝM DUCHEM, který se vzepřel svým předkům a začal páchat
špatnosti na přírodě, počasí a úrodě i vztazích mezi indiány. Děti budou mít za úkol formou
různých tematických her, které budou hlavní náplní denního programu, pomoci dobrým duchům
lesa a zachránit tak indiánské údolí před zkázou. Oni se jim určitě na oplátku náležitě odmění,
pokud u dětí uvidí snahu se se ZLÝM DUCHEM vypořádat. Budou se ale podílet i na chodu naší
indiánské vesnice, budou se učit pracovat se dřevem, starat se o úklid tábora, služba v kuchyni
drobně vypomůže s přípravou jídla apod. Večery se pak budou odehrávat v duchu zábavných
programů či zpěvu kolem táborového ohně. V případě hezkého počasí je v plánu také návštěva
přírodního koupání v Hamru na Jezeře a návštěva cukrárny ve Stráži pod Ralskem s více než
stovkou druhů zmrzliny.
Tábor je mj. založený na táborových penězích („stříbrňákách“ a „zlaťákách“, takže spíš než
peněženku užijí osadníci nějaký měšec ☺). Ty je možné získat za činnosti a práce pro indiánskou
vesnici a kmenových aktivitách, pár drobných lze vyhrát i v některých soutěžích a hrách. A
vydělané peníze lze na konci tábora utratit na bohaté burze, kde si každý vybere z velké nabídky
sladkostí, věcí do školy, praktických cen (hračky, pomůcky, hry) apod. Protože ale poslední dobou
řešíme u dětí takové problémy, jako že jim někdo jejich táborové penízky ukradl (i když vždy je to
pouze tak, že své penízky nosí různě po kapsách a trousí kde se dá), tak pro letošek zavedeme
možnost průběžného ukládání na speciální indiánský účet. ☺ Tak hurááá do toho ☺

