176. PTO VLČATA
30. PS MLÁDÍ
a
LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
pořádají 52. letní tábor

TOVÁRNA NA SNY
21. 7. - 4. 8. 2012

TERMÍNY, SRAZ A NÁVRAT
V roce 2012 pořádají Vlčata již svůj 52. letní tábor. Tábor bude vyvrcholením celoroční práce celého
oddílu. Letošní novinkou je začlenění dětí školkou povinných do družinek a jejich účast na většině
připravovaného programu.
Tábor je letos pro všechny členy oddílu 14 denní. Vycházíme tak vstříc rodičům mladších dětí, které
by asi třítýdenní tábor hůř zvládaly. Z minulosti se také neosvědčily různé pozdější příjezdy a dřívější
odjezdy. Letos je tedy podmínkou účasti na táboře, účast celých 14 dnů.
Pro nejstarší generaci členů připravujeme na třetí týden speciální akci (propozice vyjdou zvlášť, akce
přímo navazuje na klasický tábor) a pro rodiče všech možných a myslitelných generací připravujeme
na poslední týden (4.-12.8.) „tábor“ OldSchoolCamp, jehož propozice najdete na www.vlcata.cz a
krátkou anonci na závěr těchto propozic.
Sraz: v sobotu 21. 7. 2012 v 8:30 hod. v Lužánkách, odjezd autobusem v 9:00 hod.
Návrat: v sobotu 4. 8. 2012 kolem 17:00 autobusem do Lužánek.
Cena: 3600,- Kč

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Jedeme opět na tradiční táborovou základnu „U cikánské studánky“ (Pod hláskou) 2. střediska Junáka
Brno poblíž obce Stálkov u Slavonic v Jižních Čechách (okres Jindřichův Hradec). Ubytování ve
dvoulůžkových stanech s podsadou, dřevěná polní kuchyně a jídelna, suché WC v lese, polní
umývárna se sprchou (MKS) s teplou vodou.
Pětkrát denně hodnotná strava (teplé obědy s polévkou a teplé večeře, každý den ovoce), připravená
pod dohledem zkušených kuchařek. V případě potřeby je možné domluvit speciální jídelníček
(bezlepková dieta atd.).
Součástí programu je i puťák – na puťáku budeme spát v kvalitních stanech a vařit si na ohni.

PODMÍNKY ÚČASTI

•
•
•
•

členství ve 176. PTO Vlčata Bystrc
bezproblémové absolvování nejméně
tří vícedenních oddílových akcí
zdravotní způsobilost
včasné odevzdání přihlášky a
zaplacení poplatku. Variabilní symbol
pro platbu obdržíte po odevzdání
přihlášky.

PROGRAM
Letošní motivací je továrna na sny. Každý z nás občas v noci sní, někteří i ve dne :-) Naše děti budou
pracovat v továrně na sny a odpovídat přímo za výrobu snů – možná i vašich...
Budou se starat o hladký běh celé továrny od výroby až po expedici zásilek, reklamu a marketing, ale
hlavně budou sny testovat. Naše továrna totiž dostala velkou zakázku od dvou malých dětí na velký
sen. Na první pohled má sen jednoduché zadání: chlapeček má být princ a holčička princezna a on jí
musí vysvobodit. Jak to dopadne? Dokáží děti vyrobit sny pro obě dvě děti současně? Co všechno se
do snu „přimotá“ však zatím nevíme... a jak náš sen dopadne, bude záležet jen na vašich dětech.

Celotáborová hra se skládá z jednotlivých etap. Doplňkem je tradiční vlastivědný, turistický,
tábornický a sportovní program, proložený četnými výtvarnými i rukodělnými činnostmi,
navazujícími na motivaci celotáborové hry. Součástí programu je i puťák, celodenní výlety a koupání
v blízkých rybnících a již tradiční výlet na koupaliště do Dačic.
Naším programem se snažíme děti rozvíjet, naučit je něco nového a připravit pro ně čtrnáct dní
uprostřed přírody a mezi kamarády, bez větších vymožeností moderního světa s cílem pořádně si to
„užít“.

SCHŮZKA RODIČŮ
Schůzka rodičů Vlčat se bude týkat především informací o táboře, ale dozvíte se i terminář akcí na
další školní rok. Proto všechny rodiče srdečně zveme, zejména rodiče nováčků. Schůzka se uskuteční
ve čtvrtek 7. června 2012 od 17.00 hod v Lužánkách.
Přijďte všichni, budeme se opět bavit o baterkách a pláštěnkách a o tom, jak je důležité mít pevné
boty a pořádnou pláštěnku a stejně potom někdo na tábor přijede s pláštěnkou po sestřenici, která je
o 10 let mladší :-).
Také dostanete informace o kostýmech, můžete nám předat přihlášku a vyřídit vše potřebné.

PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou a podepsanou
přihlášku doručte do konce května
Katce osobně nebo poštou (na rozdíl
od běžných akcí nelze se přihlásit
elektronicky):
VLČATA, Lužánky - SVČ, Lidická 50,
658 12 Brno.
V případě nezájmu o účast na tomto
táboře nás v tomto termínu také
informujte.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY
V ceně je zahrnut pronájem základny, najatý autobus, strava, veškeré programové výdaje (vstupné
apod.), pojištění, nezbytné doplnění a opravy inventáře a režijní náklady na program.
Účastnický poplatek lze zaplatit hotově proti potvrzení náčelníkovi oddílu nebo převodním příkazem
na konto SVČ Lužánky. Číslo účtu je 2100163623/2010, VS obdržíte po odevzdání přihlášky.
Při platbě prosíme o dodržení variabilního symbolu platby.
Účastnický poplatek je nutno zaplatit do 7. 6. 2012. V případě, že za Vás tábor uhradí zaměstnavatel
ze svého fondu, spojte se s Žokejem, vystavíme Vám fakturu.
Stornopoplatky používáme sice neradi, ale nic jiného nám nezbývá. V případě neúčasti závazně
přihlášeného dítěte z prokazatelného důvodu nemoci bude plátci účastnického poplatku vrácen
tento poplatek, snížený o stornopoplatek ve výši 250,- Kč.
V případě neúčasti závazně přihlášeného dítěte z jiného důvodu nebo bez udání důvodu bude plátci
účastnického poplatku vrácen tento poplatek snížený o stornopoplatek ve výši (dle termínu
prokazatelného odhlášení):
do 30. 6. 2012
500,- Kč
od 1. 7. 2012
1000,- Kč

CO S SEBOU NA TÁBOR
Spacák (dostatečně teplý, noci bývají chladné), deka pro velké zmrzlíky, polštářek, karimatka (ne
alumatka), funkční baterka s náhradními baterkami, jídelní náčiní, hrníček na pití, příbory, utěrku
(zůstane v táborové kuchyni), zavírací nožík, pláštěnka, možné vzít i deštník (na přebíhání po
tábořišti) obuv (pevné turistické boty, tenisky, pro menší děti holínky, sandálky, nebo jinou nášlapnou

obuv (co jde lehce nasadit, když se jde člověk v noci vyčůrat), oblečení (spodní oblečení v
dostatečném počtu, oblečení na léto i na zimu – klidně i teplou čepici a rukavice, dostatek ponožek),
plavky a pro neplavce rukávky a nafukovací balóny atd na řádění v bazénu), alespoň jeden ručník na
týden (ideálně aspoň dva větší), hygienické potřeby (kartáček, kelímek na zuby, pastu, mýdlo,
šampón (stačí malá lahvička), prostředky proti slunci (opalovací krém, sluneční brýle, pokrývku
hlavy), repelent....oblíbeného plyšáka, nadepsané dopisní obálky a známky, kapesné dle vlastního
uvážení (stačí na nákup dobrůtek při výletu do Dačic),
Vše sbalit do kufru a batohu, volně pouze jmenovkou označený spacák. Dovnitř autobusu batůžek
nebo ledvinku. Žádné „volně ložené igelitky“ apod.!
Pro starší děti je nutný dobrý batoh na puťák!! Pokud nemáte, můžeme vám nějaké zapůjčit.
V případě potřeby Vám rádi s čímkoliv poradíme.
Nedávejte dětem drahé věci, na táboře hrozí jejich zničení. Za tyto věci nenese pořadatel tábora
žádnou odpovědnost. Mobilní telefony jsou zbytečné, není si je kde dobíjet.

CO S SEBOU NA SRAZ
Na srazu předloží rodiče tyto zdravotní dokumentace :
• zdravotní posudek lékaře, z něhož vyplývá, že se dítě může tábora zúčastnit
• očkovací průkaz dítěte (stačí aktuální fotokopie)
• průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (stačí aktuální fotokopie a pokud nemáme z celoroční
činnosti)
• List účastníka (formulář obdržíte po odevzdání závazné přihlášky)
• (případně) fotokopii lékařské zprávy při zdravotní komplikaci dítěte
Bez těchto dokladů nebude dítě na tábor přijato a veškeré s tím spojené náklady jdou k tíži rodičů.
Na srazu rovněž předáte táborovému zdravotníkovi léky, které dítě užívá.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY
•
•
•
•

Žokej +420 602 476 796, zokej@luzanky.cz (ekonomika)
Radoušek, +420 775 952 789, baxant@seznam.cz (program)
Katka +420 602 883 121, katka@luzanky.cz (pláštěnky :-)
na schůzkách, oddílových výpravách při srazu či návratu

VZOROVÁ ADRESA NA TÁBOR
LPT VLČATA BYSTRC
táborník Petr Lidmila
STÁLKOV
POSTE RESTANTE
378 81 SLAVONICE
Pište často, poštu máme na táboře všichni rádi – i vedoucí!! Posílejte i balíky a myslete při balení i na
kamarády a vedoucí :-)) Neposílejte potraviny podléhající zkáze, ani drahé věci.
Letos stejně jako v minulých letech bude fungovat táborový web, na kterém budeme psát deník,
vystavovat fotky a psát a číst vzkazy.

OLDSCHOOLCAMP
Mám sen. Mám krásný sen. Chtěl bych, aby tu vůni, aby všechny ty vůně, ten pot, tu mlhu i to
sluníčko po dešti, ten kouř i tu radost, tu pospolitost a ten pocit spolehnutí se jeden na druhého, aby
to zažilo co nejvíc lidí.
Víc už v samostatném dopise na stránkách www.vlcata.cz. Těší se na Vás všechny Mikin.

