Pokyny k nástupu do LT Svojšín
Charakteristika tábora:
Tábor leží na krásném místě u řeky Mže. Od obce Svojšín cca 1,5 km, od Stříbra 10 km. Děti budou
ubytovány ve 2, 3, 4 – lůžkových chatkách. Sociální zařízení – sprchy s teplou vodou, umývárny, WC jsou
součástí vybavení. V objektu tábora je větší správní budova s vybavenou kuchyní a jídelnou. V táboře jsou
udržovaná sportovní hřiště, ohniště, atd….
Nástup do tábora: 1.běh 15.7.2020 1600 – 1800 hod. / 2.běh 26.7.2020 1600 – 1800 hod.
Ukončení tábora: 1.běh 26.7.2020 900 – 1100 hod. / 2.běh 1.8.2020 900 – 1100 hod.
Prohlášení zástupců dítěte (zdravotní, převzetí dítěte, náhrada škody, souhlas s ošetřením dítěte),
potvrzení o zdravotní způsobilosti (doporučuji letošní), adresy rodičů (zákonných zástupců) v době
tábora, kopii průkazky zdravotní pojišťovny – nalepte na zdravotní prohlášení, souhlas se zpracováním
osobních údajů za účelem oprávněného zájmu, čestné prohlášení (Covid19) → předáte při nástupu do
tábora
Nabídka – tričko s logem tábora (poslat do 12.6.2020 – jde i přes www.tabor-svojsin.cz)
Návštěvy rodičů a příbuzných jsou zakázány (Covid19). Děti mají každý den samostatné programy a
návštěvy je pak odpoutávají od táborového života.
Celotáborová hra:

Ahoj kamarádi „budoucí Ninjové“! Je tu opět TÁBOR!
Prožijme opět společně nadcházející léto ve SVOJŠÍNĚ.
Během výcviku v Ninja akademii se naučíš používat ninjovské techniky, zdokonalíš se v logickém myšlení,
sportovních aktivitách, naučíš se pracovat v týmu, poznáš své okolí (historii a přírodu). Po závěrečné zkoušce
dostaneš určitou hodnost. A jakou? To už záleží jen na tom, jak budeš šikovný. Neboj se a ukaž co je v tobě.
Jako u všech týmových her, tak i v této hře se děti učí být členem kolektivu. Z toho pro ně plynou nejen
výhody, ale také povinnosti. Povinnosti k celku i druhým. Ve všech hrách klademe důraz na to, aby si děti osvojovaly
pocit soudržnosti a kamarádství.
A co ještě zažijete? Mnoho zábavných – zcela nových a neznámých her, tábornické dovednosti, sportovní
soutěže, poznáte blízké okolí a další a další …. To VŠE můžete zažít na tomto zaručeně skvělém – superaktivním
táboře!

Adresa tábora:
Chatový tábor Svojšín (bývalé ČSTV)
349 01 Svojšín

Informace a dotazy obdržíte:
RNDr. Lenka Strankmüllerová
Na Vinici 1328, 349 01 Stříbro
č.tel. +420 603271158
e-mail: strankmullerova.lenka@seznam.cz

Základní vybavení dítěte do tábora:
-

spací pytel
oblečení na spaní, vycházky, sport a k vodě
pláštěnka
potřeby osobní hygieny, ručníky
krém na opalování, sluneční brýle
sprej proti hmyzu a klíšťatům
léky, které dítě užívá (předat zdravotnici při nástupu)
sportovní obuv, gumovky, pantofle, sandály
pytel na špinavé prádlo
pokrývka hlavy
batůžek na záda, plastová láhev na pití (menší – ne větší než 0,5l)
kapesní nožík, psací potřeby, baterka
přiměřené kapesné
staré tričko (které je možno poškodit)
hudební nástroj vítán !!!

Doporučení:

prostěradlo – „napínací“ (pro vlastní pohodlí)
karimatka
polštářek

! UPOZORŇUJEME !
Nežádoucí :
•
•

mobilní telefony, tablety, PSP a další „zbytečnosti“, které narušují a ohrožují program
nerespektování vedení Ninja akademie, plačtivost, nekázeň

Žádoucí :
•
•

chuť zlepšit své fyzické i psychické vlastnosti a být platnou posilou týmu
dobrá nálada, kamarádství, soutěživost

Cesta do tábora:
-

GPS 49046´04.9N 12053´28.4E
Mapu najdete na: www.tabor-svojsin.cz
Do obce Svojšín se dostanete ze Stříbra (po silnici č. 230, ze které odbočíte v obci Těchlovice),
nebo z Černošína, popř. ze směru od Tachova (za Novou Hospodou sjedete ze silnice č. 199).
Na okraji Svojšína odbočíte u hřbitova na vedlejší cestu – po které budete pokračovat rovně až do
tábora (cca 1 km).

Doporučujeme Vám, abyste své dítě připojistili u některé z pojišťoven tzv. – Pojištění pro cesty a pobyt v ČR
(většinou pojistky zahrnují kromě úrazového pojištění zároveň i odpovědnost za škodu).

