I. Osvědčení o absolvování odborné přípravy pracovníků s dětmi
a mládeží v jejich volném čase

II. Denní režim tábora

II. Denní režim tábora

Denní režim
7:30

budíček

7:30 – 7:45

rozcvička

7:45 – 8:00

osobní hygiena

8:00 – 8:30

snídaně

8:30 – 8:45

příprava na nástup, úklid

8:45 – 9:00

nástup

9:00 – 12:00

dopolední program

12:00 – 12:45

oběd

12:45 – 14:00

odpolední klid

14:00 – 16:00

odpolední program

16:00 – 16:30

svačina

16:30 – 19:00

odpolední program II.

19:00 – 19:30

večeře

19:30 – 20:00

nástup

20:00 – 21:30

večerní program

21:30 – 22:00

osobní hygiena

22:00

večerka

III. Náborový leták na tábor
STROM – Přátelé Blanického mlýna Vlašim

LETNÍ TÁBOR na téma „Cesta kolem světa“
29.6. – 12.7. 2008
Nabízíme kvalitně vybavenou základnu se stany s podsadou nedaleko
Vlašimi
Cena: 3.400 Kč (strava 5krát denně, ubytovací poplatek a pojištění)
Přihlášku si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo na
požádání zašleme

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 14 DNÍ

Oznamujeme všem dobrodruhům, že
že byla vypsaná odměna
2 000 000 liber ve zlatě tomu,
tomu, kdo zvládne uskutečnit cestu kolem světa
světa za 14
dní.
Zájemci musí projet všechny světadíly, překonat nástrahy, které na ně budou
na jejich cestě čekat a do 14 dnů dorazit na místo určení.
Proto neváhejte a vydejte se s námi na tuto cestu. Výprava
Výprava se bude konat od
29.6. 2008 do 12.7. 2008 na Blanickém mlýně.
"Když ne VY, tak KDO? Když ne TEĎ, tak KDY?"
G. Herbert
Těší se na vás
vedoucí výpravy Radek a Pája

Hlavní vedoucí Radek Dufek ( Kuklík) (r.kuklik@centrum.cz , 604/502 584)
Zástupce
Pavla Horálková (Pavca.h@seznam.cz , 723/501 925)
A spol.
Více na : http://kupsak.euweb.cz/index.php

IV. Přihláška na letní dětský tábor

STROM – přátelé Blanického mlýna
pro vás letos připravili tradiční letní tábory pořádané ve třech turnusech s menší kapacitou.
I.turnus 29. 6. -12. 7. 2008 – hl. vedoucí: Radek Dufek ( Kuklík )
(tel.: 604 502 584,mail: r.kuklik@centrum.cz)
„ Cesta kolem světa za 14 dní “

II.turnus 13.7.- 26.7. 2008 – hl. vedoucí: Jindřich Vejtruba
(tel.: 776 074 937 mail: jindra.vejtruba@tiscali.cz)
„ Námořníci “

III. turnus 27. 7. -9. 8. 2008- hl. vedoucí:Tomáš Moudrý
(tel : 723 067 103, mail: moudrytom@seznam.cz)
„Království mlýnského kola “

Nabízíme kvalitně vybavenou táborovou základnu se stany s podsadou u Blanického mlýna, nedaleko Vlašimi.
Děti si zahrají spoustu zajímavých her v přírodě, získají nové dovednosti a znalosti.
. Stačí si vybrat jeden z výše uvedených termínů a nabízených celotáborových her.
Přihlášku zašlete do konce března 2008 na adresu:
STROM p.B.m.
Pro včasné zaevidování, přihlášku nikomu osobně nepředávejte,

P.O.Box 50
258 60 Vlašim

ale opravdu ji pošlete na uvedenou adresu!

Přihlášku spolu s dalšími informacemi o nás je možné získat také na adrese: kupsak.euweb.cz
Cena 3. 400,- Kč zahrnuje stravu 5x denně, celodenní program, ubytovací poplatek a pojištění.
Další podrobné informace k vámi vybranému táboru obdržíte společně se složenkou na zaplacení poplatku
během měsíce května.
Těší se na vás dobrodružné prázdniny u mlýna, sluníčko a stromáci!
V přihlášce, prosím, zaškrtnutím příslušného políčka vyberte z nabízených možností.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zde odstřihněte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PŘIHLÁŠKA
(na letní tábor STROM p.B.m)

Příjmení: ……………………………………………. Jméno: …………………………………………………
Rodné číslo: …………………../………….

Třída: ………………

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………….
ulice (obec), číslo

město, pošta

PSČ

Telefonické a mailové spojení na rodiče: …………………………………………………………………………………
Člen STROMu :  ANO  NE

Kolikrát jste se zúčastnili našeho tábora: ………………….

Označte křížkem vhodný termín:  I. 29.6.-12.7.2008  II. 13.7.- 26.7.2008  III. 27.7.- 9.8.2008
Téma : cestovatelé
námořníci
středověk
Označte křížkem způsob platby:  složenkou,  převodem,  fakturou (uveďte přesnou adresu, IČO,DIČ…)
Potřebujete potvrzení o účasti dítěte na táboře?

 ANO  NE

Zde uveďte případné další požadavky (stan,oddíl) a upozornění :

Podpis rodičů……………………………………………

V. Pokyny pro děti, které se tábora účastní
Jelikož se při cestování budeme ocitat v různých podnebných pásech, je třeba
si důkladně vybavit své zavazadlo. S cestováním už máme určité zkušenosti,
proto doporučujeme toto vybavení:

Věnuj Náležitou pozornost doporučenému vybavení:
Dlouhé kalhoty
krátké kalhoty
teplá bunda (noční hlídky)
větrovka
2 teplákové soupravy
3 trika
košile
triko s dlouhým rukávem
2 svetry
2 plavky
spodní prádlo
6 párů slabých ponožek
3 páry silných ponožek
10 kapesníků
pokrývka hlavy
pláštěnka
pevné boty

gumovky
blok, tužka,
tenisky, boty do vody
pastelky
3 ručníky, žínka
ešus,hrnek na čaj,lžíce
utěrka
provázek na uzlování
5 hadrových míčků
(silnější, ohebný)
píšťalka, baterka
toaletní papír
nůž, nůžky, šití
spací pytel, polštářek
hřeben a zrcátko
látkový sáček na
zubní pasta, kartáček
špinavé prádlo
kelímek, mýdlo
karimatka (vhodná pro
batoh na záda(aby se
spaní v přírodě)
vešel spacák)
láhev na pití
5 m šňůry na prádlo
10 kolíčků
dopisní papír, obálky,
známky

Vše složte do staršího kufru, který se nejlépe vejde pod postele ve stanech.
Nedoporučujeme přechovávat u sebe větší obnos peněz (stačí kapesné asi 100
Kč) ani žádné cenné předměty či rádia, walkmany a mobilní telefony.

Návod na výrobu hadrových míčků: (pokud jste dobře četli doporučené
vybavení, pak jste jistě nepřehlédli, že jich potřebujeme 5.)
Starší ponožky vycpěte zbytky látek, aby vznikla koule o průměru cca 10
cm. koule nesmí být moc tvrdá – aby neublížila, ani příliš lehká – aby doletěla
na větší vzdálenost. konec ponožky zkraťte podle tvaru koule a pevně zašijte.
Míčky potřebujeme k oblíbeným táborovým hrám.

Cestovatelská pošta:
Jelikož nevíme, kde se přesně budeme nacházet a nechceme, aby nás při
našem cestování někdo zdržoval, nikdo nás nesmí vyhledávat ani se k nám
přidávat (Přísný zákaz návštěv rodičů, přátel apod. – narušují chod tábora)
Využijte tedy našich poštovních holubů, kteří doručí vaše dopisy, popřípadě
balíčky na správné místo (bez ovoce a potravin podléhajících zkáze)
adresa:
cestovatel (jméno, příjmení)
STROM
P.O. BOX 50
258 60 Vlašim
Úřední náležitosti a data:
Start naší výpravy se uskuteční 29. června 2008 ve 14 hodin před
sportovním areálem Na Lukách ve Vlašimi
Zde odevzdáte:
vyplněný list účastníka tábora
průkaz zdravotní pojišťovny
sbalený kufr
doklad o zaplacení táborového poplatku (stačí kopie)
Jednoho nebo více cestovatelů

Zpátky se vrátíme do naší základny „Kupsův mlýn“ v sobotu 12. července
2008 od 10:30 hodin, kde si také své dítě vyzvednete a odvezete domů.

Ve dnech 20. – 21. června stavíme tábor a uvítáme každou pomocnou ruku
( s vhodným nářadím jako jsou hrábě, vidle a klíč č. 10).

Finance:
Poplatek ve výši 3.400 Kč zaplaťte prosím, co nejdříve, nejpozději však do
15. června 2008, složenkou, převodem z účtu nebo hotově na náš účet v České
spořitelně Vlašim S využitím přiloženého dokladu.
číslo účtu: 322216349/0800
Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol( který je pro vaše dítě……… ) a
mít především doklad o zaplacení!!
Pokud můžete materiálně i finančně podpořit naší činnost, velice to uvítáme.
Předem děkujeme a kontaktovat nás můžete buď na náš e-mail:
r.kuklik@centrum.cz
Pavca.h@seznam.cz
nebo na telefonní čísla: Radek Dufek – 604 502584
Pavla Horálková – 723 501925

Výše uvedené kontakty využijte i k připomínce ubytování ve stanech. Pokud
máte někoho, s kým chcete bydlet ve stanu dejte vědět nejpozději do poloviny
června! Stačí poslat email. Budeme se snažit všem vyhovět při rozdělování do
jednotlivých kajut, ale potřebujeme to vědět včas!

Těší se na vás sluníčko, pohoda, vedoucí výpravy Radek a další cestovatelé

IV. Diplom pro děti
ěti

______________________________________________________

______________________________________________________

CESTA KOLEM SVĚTA
SV TA ZA 14 DNÍ 2009

VII. Brána s vlajkami zemí, které jsme navštívili

VIII. Pan Simons, který věřil, že dokážeme objet celý svět

IX. Krokodýl Dandee

X. Hra – Lov španělských ptáčků

XI. Otrokáři před začátkem hry

Otrokáři na konci hry

