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Informace pro účastníky a rodiče
Přátelé a kamarádi
s radostí Vás opět zveme za dobrodružstvím a zábavou do oblasti „České Kanady“.

Umístění tábora, popis tábořiště:
Tábořiště DolBol leží mezi Dačicemi a Slavonicemi, v místech kde je ta nejkrásnější nedotčená příroda,
čekající na objevitelské výpravy. Tábor je vybaven stany s podsadou typu “Osada”, nově postavenou dřevěnou
jídelnou s kuchyní, hangárem jako společenskou místností a dalším potřebným vybavením pro konání tábora.

Náplň tábora a povinnosti účastníků:
Tábor je zaměřen na pobyt v přírodě a prohlubování znalostí a dovedností s ním spojených. Děti jsou
rozděleny do družin, s rovnoměrným věkovým rozložením. Tyto družiny mezi sebou po dobu tábora soutěží, ale
také se dělí o práci, která je potřebná pro chod tábora. Družiny se střídají v jednotlivých úkolech, jako jsou
například služba v kuchyni, topení v kamnech a pomoc kuchaři, střežení tábora, příprava dřeva atp. Počítejte
také s výletema přespáním pod “širákem”.

Celotáborová hra:
Letošní motivace je “Cestování strojem času” , budeme tedy cestovat do různých časových pásem
vesmíru a hledat pana Kozodoje, abychom ho pomohli zachránit a vrátit zpět do DolBolu.

Pomůcky k celotáborové hře:
Prosíme všechny, aby si pořídili bílou košili s dlouhým rukávem, která jde obarvit (second hand!).
Určitě taky budeme potřebovat látkové koule na bojové hry – ze starých ponožek vytvoříte sbalením kouli.
Minimální počet je 4 kusy. Další standardní věcí jsou základní psací potřeby: papíry, tužky, pastelky, nůžky,
lepidlo. Pokud máte, bude vhodná turistická mapa kraje, buzola atd.

Doporučený seznam věcí na tábor:
Hygienické potřeby
Kartáček, pasta
Hřeben, šampón
Mýdlo, ručník
Papírové kapesníky
Jelení lůj
Repelent
Opalovací krém
Krém
Kapsář do stanu
Plavky

Kotníková obuv
Botasky, tenisky
Sandály
Holínky
Pláštěnka
Šusťákovka
Šátek
Kšiltovka
Čepice teplá-noční hlídky
Sluneční brýle
Baterku + náhradní baterie

Nožík, škrabka
Provaz, uzlovačka 1m
Ešus, hrnek, 2x lžíce
Karimatka
Batoh na výlet
Spacák
Prostěradlo s gumičkou
Plyšáka, polštářek
Knížku, karty, stolní hry
Látkový pytel na špínu
Hudební nástroje

Oblečení volte dle vlastního uvážení – radši více než méně, letní i teplejší (noční hry a hlídky), spodní prádlo a
ponožky na každý den! (často chybí, v dešti neschnou), nezapomeňte pyžamo - výhradně jen na spaní.
Opravdu důležité věci:
Spacák, prostěradlo na matraci (nejlépe s gumičkou), karimatka. Každoročně opomíjené sluneční brýle
a pokrývka hlavy! Náhradní boty v dostatečném počtu – opravdu bude pršet! Kvalitní pláštěnka s kapucí –
outdoorová bunda není pláštěnka. Jídelní potřeby, do kterých se vleze oběd a nebudou pálit do rukou!
Tento seznam není úplným návodem pro balení na tábor, ale pouze doporučením s tím, že věci zde
uvedené budete na 100% potřebovat. Trvejte na aktivní účasti dítěte při balení – má přehled, co a kde má
s sebou.
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Jestliže bude některá zásadní potřeba (hygienické potřeby, spacák, karimatka…) dítěti chybět, bude
zakoupena z jeho kapesného nebo bude dítě vráceno zpět rodičům!

Upozornění pro rodiče:
Nedávejte dětem na tábor cenné věci – mobilní telefony, fotoaparáty, šperky, větší obnos peněz ani
předměty, které by mohly narušovat běh tábora jako počítačové hry, přehrávače hudby a videa atp.
Vždy řešíme problémy se ztrátou, rozbitím…. Děkujeme za pochopení.

Komunikace s dětmi:
V dnešní době má již „každé“ dítě mobilní telefon. PROSÍM, děti to bez Vás 14 dnů určitě vydrží,
v případě nouze bude k dispozici táborový telefon – 777 642 896 (hlavní vedoucí tábora). Na tábořišti není
elektrická energie a dobíjenímobilů je možné pouze v obci při nakupování. Doporučujeme staletímprověřený
postup – napsat dětem klasický dopis nebo aspoň pohled – moc je to potěší! Děti mají za povinnost Vám
minimálně 2x za tábor (při příjezdu a před odjezdem) napsat jak jsme dorazili a kdy a kam se budeme vracet.
Pomozte nám je přesvědčit, aby takto učinily – stále se vymlouvají, že všechno víte nebo že poslali SMS zprávu.

Táborová adresa:
LDT DolBol 2018
jméno Vaší ratolesti, nebo přezdívka
pošta Dačice
380 01

Návštěvy rodičů:
Aby nebyl narušen chod a řád tábora, jsou veškeré návštěvy rodičů na táboře nepřípustné. Děkujeme rodičům
za pochopení a důvěru, kterou v nás vkládají.

Komunikace s rodiči:
Pro zájemce a zejména rodiče „prvňáčků“ se může konat schůzka rodičů s vedením tábora, kde rádi
zodpovíme Vaše dotazy. Pokud se chcete zúčastnit, pošlete prosím na sebe kontakt, rádi Vás pozveme.

Potraviny:
Prosím, žádné dítě nám ještě nezemřelo hlady - pozor, ani netrpělo hlady, a proto Vás žádáme,
nedávejte dětem OBROVSKÉ svačiny na cestu (typu: 4x smažený řízek velikosti fotbalového stadionu, půl
štangle salámu…), stejně je nesní. Máme povinnost od dětí vybrat VŠECHNY potraviny, které pak vydáváme
podle situace – ani sladkosti nemohou mít děti u sebe ve stanu – hygienický předpis.

Žádost:
Rádi přivítáme Vaši pomoc: velké kartonové krabice na výrobu kulis, utěrky do kuchyně (i staré a
děravé nebo hadry), toaletní a hygienické potřeby, kancelářské potřeby (papír, lepidlo, tužky..) a další
materiální nebo finanční podporu. Děkujeme :-)

Potřebujete poradit, kde a jaké vybavení koupit pro Vaše dítě?
Potřebujete podrobnější informace? Neváhejte a volejte, pište…
Radek Slavík, 777 642 896, radek.slavik@seznam.cz
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