Informace k Minitáboru
Příjezd: sobota 4. srpna v odpoledních hodinách
Každý po vlastní ose. Pokud někdo nepojede autem, je možné se domluvit na odvozu od vlaku (např. z Horní
Cerekve či Telče) Až k tábořišti se dá dojet autem, viz mapa.
Odjezd: středa 8. srpna (variabilně) – tábořiště máme pronajaté i pro velký tábor, takže od středy do soboty tam bude
prázdno. Kdyby tedy chtěl někdo na místě ještě zůstat, může (a bude to vítané, tábor je potřeba v mezičase hlídat)
Místo konání: Tábořiště Rákosí (odkaz na mapu zde: https://mapy.cz/s/2ACGN, stránky tábořiště zde:
https://duhastrelka.cz/taboriste-rakosi/)
Co vzít sebou (Výňatek z toho, co si berou starší děti na deset dní. Kreativně upravte při vědomí, že budete spát tři noci
ve stanu s podsadou, běhat po lese, válet se po trávě. Koupání – resp. sprchování v teplé vodě je k dispozici.):
-

spacák
spodní prádlo, teplé oblečení na spaní, tepláky, starší kalhoty (džíny), kraťasy, trika, svetr, ponožky + pár teplých,
kapesníky, plavky, pláštěnku, čepici (kšiltovku), větrovku nebo starší bundu.
mýdlo, šampon, hřeben, zubní kartáček a pastu, ručníky, opalovací krém, sluneční brýle, REPELENT!.
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, šátek na hry (bavlněný a velký), kartičku zdravotní pojišťovny
či její kopii, potřebné léky. Reflexní pásku či jiné označení pro případnou noční procházku.

Na velký tábor si děti někdy berou do stanu kapsář pro lepší skladování
potřebných věcí, nemusíte dělat, velcí vám je půjčí, ale kdybyste měli chuť na
drobnou domácí činnost, tak viz obrázek vpravo:
Cena: dvoučlenná rodina 600,- vícečlenná 1000,- (posílejte na sborový účet:
2400286385/2010 s poznámkou „minitábor - příjmení“)
Pokud chcete, můžete k pobytu na táboře přizvat své známé či příbuzné.

Další informace u mě: Martin Fér, martin.fer@evangnet.cz, 721832383
Přihlašujte se prosím do půlky června, ať máme přehled. Díky

