
LETNÍ TÁBOR ZO ČSOP KLETR 2021
Sraz: ve čtvrtek 1. 7. 2021 v 9:30 na nádraží ČD

S sebou na cestu: v malém batůžku pláštěnku, svačinu na celý den (večeře je zajištěná), 1,5l lahev s pitím,
pokrývku hlavy, zelené oddílové tričko (nebo jen zelené)

Na srazu budeme dále vybírat tyto dokumenty:

— Zdravotní posudek
— Přihlášku na tábor (pokud jste již odevzdali, na srazu podepíšete ještě prohlášení, že dítě

nepřišlo v posledních dnech do styku s nakažlivou nemocí)
— Kartičku pojišťovny
— Očkovací průkaz
— Platný cestovní pas a kopii strany s fotografií a platností pasu

— Potvrzení o negativním PCR testu - to ještě upřesníme

Návrat: v  pátek 16. 7. 2021 na nádraží ČD (předpokládaný čas návratu je 15:00, pokud by se měnil,
během tábora budeme informovat)

Adresa tábora: LT ČSOP Kletr
Pošta Lobendava
407 84



Informace o táboře
Místo: louka uprostřed lesa nedaleko osady Nová Víska a obce Lobendava, lokalita Na Sadě, Lobendava

(Šluknovský výběžek)

Termín: 1. – 16. 7. 2021

Ubytování: dvoulůžkové stany s dřevěnou podlahou a postelemi

Stravování: táborová kuchyně, jídlo je připravováno denně z čerstvých surovin,

Zdroj pitné vody: lesní studánka zabezpečená proti vnikání nečistot s dostatkem odtékalící vody, bezprostředně před
konáním tábora jsou provedeny rozbory vody, díky převýšení je tato pitná voda přivedena
samospádem do kuchyně a do umývárny

Hygiena: v blízkosti tábora jsou oddělené kadibudky, sprchujeme se v umývarkach teplou vodou

Osobní věci: seznam je uveden níže, věci jsou uloženy ve stanech (mimo jídla), cennosti mohou být uloženy u
táborové dokumentace

Peníze: jen nutné kapesné (cca 200 Kč)

Mobilní telefon: nebrat, je příliš drahý a není potřeba (není ani možnost dobíjení), pro komunikaci budou k dispozici
telefonní čísla na vedoucí v táboře

Doklady: vyplněná přihláška na tábor (spodní část bude vyplněna a podepsána zákonným zástupcem dítěte
až v den odjezdu na tábor), očkovací a zdravotní průkaz dítěte, kartička pojištěnce, platný cestovní
pas a kopii jeho titulní strany

Důležité: Prosíme, neposílejte na tábor balíky, hlavně žádné jídlo - mezi dětmi vytváří balíky prostor
k nepříjemným dohadům. Veškeré doručené balíky budou na společném nástupu dítětem otevřeny
a zkontrolovány, případné jídlo bude uloženo v zásobovacím stanu a následně rozděleno mezi
všechny děti. Děti nesmí mít uložené jídlo ve stanu - rojí se tam pak mravenci, do batohů se
prokousávají myši a podobně. Návštěvy v táboře nejsou zvykem s ohledem na děti, za kterými
nikdo nemůže přijet.

Program: Program je rozdělen do celého dne (osobní volno je cca 1,5 hodiny po obědě o poledním klidu), je
členěn jednak podle denních částí, jednak podle charakteru. Je zaměřen na různorodou činnost
z oblasti přírodovědy, tábornictví, turistiky a dalších sportů, vlastivědného poznávání, historie,
vzájemné komunikace, praktické zručnosti (celodenní služba – pomoc v táborové kuchyni, péče o
pořádek v táboře, noční hlídky podle věku a schopnosti dětí), různé hry a soutěže rozvíjející
komplexně duševní i fyzickou kondici dětí. V programu jsou začleněny jednodenní i vícedenní
výpravy.

Ostatní: Hlavní vedoucí tábora má platnou akreditaci hlavního vedoucího vydanou CDM ministerstva
školství ČR, zdravotník má platné osvědčení pro vykonávání této činnosti na zotavovacích akcích
pro děti a mládež.

Kontakt: telefon: 774 546 214  - Matěj Andrýs

737 840 417- Hana Hobbs Vedralová

721 755 124 - Lukáš Hrustinecz

Cena tábora: 4 800 Kč uhraďte na bankovní účet oddílu (č. ú. 2901263026/2010– ČSOB nejpozději do 20. 6.
2021) Je možné vystavit i potvrzení/fakturu pro zaměstnavatele při možnosti získání příspěvku na
poukaz z nějakého fondu zaměstnavatele.

Testování: Pravděpodobně bude muset mít každý účastník PCR test, který by měl hradit stát. Tuto záležitost
ještě upřesníme, až budeme znát přesná vládní nařízení.



Seznam věcí na tábor

Zabalené kufry a velké batohy přineste do klubovny ve středu
30. 6. 2021 od 18 do 20 hodin! Poté již nebude možnost kufry a batohy naložit - v pátek

odjíždí naložené auto na tábořiště.
Do kufrů a beden nebalte žádné jídlo, k tomu poslouží cestovní batůžek.

Základní vybavení
batoh na třídenní výpravu a v něm spací pytel,
hygienická vložka do spacáku, karimatka a rébl
(autoplacha 2 x 3 m).
Malý batůžek na cestu
Oblečení slavnostní
ODDÍLOVÉ TRIČKO +
2x bílé tričko bez potisku
(nejlépe nové, nepotrhané), ti co oddílové tričko
nevlastní, vezmou si bílá trička tři!, hnědé šortky
nebo sukni
Obuv holiny, pevná obuv na výpravy, kecky,
sandále.
Oblečení (včetně toho co má na sobě)
dlouhé pevnější (teplejší) kalhoty,
2 x šortky nebo kraťasy,
2 x tepláky,
1 x punčocháče nebo spodky,
2 x košile s dlouhým rukávem nebo mikina,
3 x tričko s krátkým rukávem,
teplý svetr nebo teplejší bunda,
lehká šusťáková souprava,
4 x teplé ponožky,
6 x slabé ponožky,
8 x náhradní spodní prádlo,
plavky,
pláštěnka,
čepice proti sluníčku,
šátek
1X ZELENÉ ODDÍLOVÉ TRIČKO (kdo má)
Hygienické potřeby
2 ručníky, mýdlo nebo sprchový gel,

šampón na vlasy, kartáček a pasta na zuby,
krém na ruce, jelení lůj,
5 x kapesník, opalovací krém
brýle proti sluníčku.
Na praní
mýdlo nebo prášek na praní, sada kolíčků na
prádlo, prádelní šňůra (ne umělohmotná),
pytel na špinavé prádlo.
Nádobí
kompletní ešus v obalu, 2x lžíce,
hrneček, 2 utěrky.
Psací potřeby
alespoň 3 propisky, dopisní papíry a známky, 10
čtvrtek A4
deník, vodovky, štětečky, lepidlo,
trhací blok, nůžky, pastelky, temperky, špejle,
knížka na čtení při dešti
Tábornické potřeby
baterka, náhradní baterie
ostrý nůž, 1 klubíčko provázku, švihadlo, šitíčko,
KPZ a další povinné věci,
2 x sirky, přijímací zkouška, pinzeta, sada
zavíracích špendlíků, 10x hadrová koule
Doklady:
přihláška na tábor,
zdravotní potvrzení,
kartička pojišťovny,
očkovací průkaz,
platný cestovní pas, dále kopii strany
s fotkou a platností pasu
kapesné (max 200 Kč)

Bonusové věci k táborové hře:
Čertí kostým

PROSÍME, DĚTEM VŠECHNY VĚCI (I EŠUS, LŽÍCI, HRNEČEK) PODEPIŠTE, AŤ NEMUSÍME
HRÁT OBLÍBENOU HRU NA SHERLOCKA HOLMESE :-)

Drobné změny budou upřesněny do začátku tábora.


