LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2021 pořádaný sborem ČCE v Poděbradech
Informace pro rodiče
Vážení rodiče!
Letní dětský tábor se letos opět uskuteční (doufáme!) na tábořišti „Na sluneční stezce“ nedaleko Pacova od SOBOTY
10. ČERVENCE do SOBOTY 17. ČERVENCE.
Tábor je určen pro děti od dokončené 1. třídy do 15 let (16 letí po dohodě jako děti nebo vedoucí).
Doprava na tábor: Sraz je na nádraží v Poděbradech v sobotu 10. července v 7:30 (nutno přijít včas, vlak nečeká,
jede v 7:54). Pojedeme vlakem do blízkosti tábořiště a odtud pak pěšky, jako obvykle (cca 12 km). Zavazadla budou
dopravena autem (v případě, že jízdní řády budou fungovat jinak, než by měly, dáme přihlášeným vědět aktuální časy).
Vybavení na první den: batoh na záda (ne tašky do ruky), strava na celý den (kromě večeře) a dostatek tekutin,
turistické oblečení, pláštěnka a obuv adekvátní k povětrnostním podmínkám. Zavazadla je možno shromáždit buď den
předem na faře v Poděbradech (Husova 141) od 18. - 20.00 hodin (doporučujeme) nebo v den začátku tábora v sobotu
ráno na nádraží v Poděbradech (parkoviště u Penny).
Návrat bude upřesněn v den odjezdu, bude ale v odpoledních hodinách v sobotu 18. července opět na nádraží.
Děti budou na táboře ubytovány ve stanech s podsadou. Na místě je tekoucí (i teplá) voda.
Vedoucí tábora je Martin Fér (kontakt: Husova 141, Poděbrady – 721 832 383, e-mail: martin.fer@evangnet.cz).
Pokud uvažujete o účasti Vašeho dítěte na tomto táboře, vyplňte, prosím, přihlášku do 1. 6. 2021 a odevzdejte ji na
evangelické faře. Z organizačních důvodů vyžadujeme platbu do 15. června. V případě, že se dítě nebude moci z
vážných důvodů (nemoc) zúčastnit tábora, budou peníze vráceny. Nebude-li neúčast přihlášeného dítěte včas oznámena
(týden před zahájením), budeme účtovat storno poplatek 350,- Kč.

Co si vzít sebou?
spacák, starší děti (od 5. třídy) také karimatku.
Oblečení: spodní prádlo, teplé oblečení na spaní, tepláky, starší kalhoty (džíny), kraťasy, trika, svetr, ponožky + 2 páry
teplých, kapesníky, plavky, pláštěnku, čepici (kšiltovku), větrovku nebo starší bundu.
Toaletní potřeby: mýdlo, šampon, hřeben, zubní kartáček a pastu, ručníky, opalovací krém, sluneční brýle, REPELENT!.
Boty: tenisky, pevná obuv (pohorky, botasky), sandály, gumáky.
Nádobí: lžíci, hrnek (nejlépe plechový), ešus, PET láhev na vodu (1,5l), utěrku na nádobí.
Ostatní: malý baťůžek, baterku+náhradní baterie, uzlovačku (asi 1,5m dlouhá silnější šňůra), 5 kolíčků na prádlo,
poznámkový blok, propisku, tužku, pastelky a fixy, nůž (nejlépe zavírací, nikoli „rambovský“), šátek (bavlněný a velký),
šicí potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny či její kopii, potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře (má
platnost 2 roky, stačí loňské), potřebné léky. Reflexní pásku či jiné označení pro případnou noční procházku.
Pro lepší uložení věcí ve stanu je možné doma vyrobit na odkládání drobných věcí kapsář, viz obrázek:

Všechny věci, které je možno zaměnit (ešusy, utěrky, oblečení),
je třeba viditelně a trvanlivě označit.

Co si NEVZÍT s sebou! Protože se chceme na několik dní tábora
oprostit od každodenních věcí a přiblížit se více přírodě a druhým, nebude
táborník vůbec používat mobilní telefon a jiné podobné věci, tudíž je
nebude na tábor ani vozit. V případě potřeby bude mít k dispozici mobilní
telefon vedoucí tábora. Taktéž nebude potřeba peněz.

Cena: 1500,- Kč za první dítě v rodině. Každé další dítě má slevu 200,- Kč.
Sponzoři jsou vítaní. Využijte také možnosti žádat po zaměstnavateli,
zdravotní pojišťovně, případně odborech, příspěvek na pobyt Vašich dětí na
táborech (celou částku nebo část podle podmínek zaměstnavatelů), patřičné
doklady vystavíme. Tábor svou dotací podpořilo město Poděbrady. Cena by
neměla být důvodem neúčasti, v případě že by mohla být, obraťte se na
vedoucího k individuální domluvě!
Podmínkou přijetí a odjezdu dítěte na tábor je odevzdání druhého dílu
přihlášky na tábor - tzv. „Nástupní list dítěte do tábora“ a „Potvrzení od
lékaře.“
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